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ส่วนที่ 1   สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

  1.1  ทีต่ั้งของหมู่บา้นหรอืชุมชนหรอืต าบล 

  ต าบลบุ่งคล้า  ตั้งอยู่หา่งจากที่วา่การอ าเภอเมอืงชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทาง 13 

กิโลเมตร  เดิมขึน้อยู่กับต าบลหนองนาแซง  ได้แยกเขตต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  16  

สิงหาคม  2536  ได้ยกฐานะเป็นสภาต าบล   เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2538   และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน

ต าบล  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540    มีเนื้อที่ประมาณ 49.5663  ตารางกิโลเมตร  หรอื 30,979.40 ไร่  

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 

 

อาณาเขตติดต่อ 

    ทิศเหนอื ติดตอ่กับ เทศบาลเมอืงชัยภูมิ 

    ทิศใต้  ติดตอ่กับ ต าบลหนองไผ ่และต าบลหนองนาแซง 

    ทิศตะวันออก ติดตอ่กับ ต าบลกุดตุ้ม และต าบลโพนทอง 

    ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ ต าบลหนองนาแซง 

1.2  ลักษณะภูมปิระเทศ 

ภูมปิระเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  สภาพภูมปิระเทศโดยทั่วไปของต าบลบุ่งคล้าเป็น

ที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลางค่อนไปทางทิศเหนอื มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 187-170 เมตร โดยลาด

ต่ าลงไปทางทิศตะวันออก และทิศใต้ของต าบล   
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 1.3  ลักษณะภูมอิากาศ 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนช้ืน อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอ้นมี 3 ฤดู โดย

ระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศในแตล่ะปี  มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว  ร้อนจัด

ในฤดูร้อนและช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้ 

 ภูมิอากาศ    ฤดูร้อน  ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม   

   ฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม   

   ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจกิายน - กุมภาพันธ์  

   อุณหภูมิ  ฤดูร้อน ช่วงต้นเดอืนมนีาคม – เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส 

      ฤดูฝน ช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม – ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส 

      ฤดูหนาว ช่วงต้นเดือนพฤศจกิายน – ตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 

                  1.4  ลักษณะของดิน 

 ลักษณะดินโดยทั่วไปของต าบลบุ่งคล้า จะพบว่าเป็นกลุ่มดินที่มเีนือ้ดินเป็นดินเหนียวหรอืร่วน

เหนียวมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็นพืน้ที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร 

  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

น้ าอุปโภค - บริโภค    ประชาชนใช้น้ าจากระบบประปาภูมภิาค   จ านวน  5  หมูบ่้าน 

บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 1 , บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 10 , บ้านหัวนา  หมู่ที่ 6, บ้านสัมพันธ์  หมู่ที่ 9 , บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5   

และใช้น้ าประปาระบบผวิดิน  จ านวน 7  หมู่บ้าน  ดังนี้  บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2 , บ้านโนนหัวนา หมูท่ี่ 8  บ้านบุ่ง

คล้า หมู่ที่ 3, บ้านบุ่งคล้า  หมูท่ี่ 11, บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่ 12, บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 7 , บ้านกุดโงง้  หมู่ที่ 4 

แหล่งน้ า ต าบลบุ่งคล้ามีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ 

   (1)  ล าห้วยหลัว เป็นล าน้ าที่ส าคัญของต าบล ได้รับผลประโยชน์ทั้งต าบล โดยเฉพาะน้ าเพื่อ

การเกษตร เป็นล าห้วยที่ไหลมาทางทิศตะวันตกของต าบล ไหลผา่นหมูท่ี่ 6,10,5,9,2,3, 1,8, 2,7 และหมูท่ี่ 4 ใช้

ประโยชน์ในการเกษตรส าหรับท านาในฤดูฝน และปลูกพืชผักในฤดูแล้ง 

   (2)  ล าห้วยชีลอง เป็นลักษณะล าหว้ยมีต้นน้ าอยู่ที่ต าบลห้วยต้อน ไหลผา่นเข้ามาทางทิศตะวันตก

ของต าบล ตามแนวเขตกั้นกับต าบลโพนทอง พืน้ที่รับประโยชน์ได้แก่บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 

บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 และบ้านกุดโงง้ หมูท่ี่ 4 ใช้ส าหรับท านาในฤดูฝนเท่านั้น 

   (3)  ล าห้วยประทาว เป็นล าหว้ยที่มคีวามส าคัญของจังหวัดชัยภูม ิใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคของ

ชาวชัยภูมิ มีต้นน้ ามาจากเทือกเขาภูแลนคา ไหลผ่านต าบลนาฝาย บ้านเล่า โพนทอง บุ่งคล้า และไหลลงสู่แมน่้ าชีที่

ต าบลกุดตุ้ม ส่วนต าบลบุ่งคล้าพืน้ที่ได้รับประโยชน์คอืบ้านกุดโงง้ หมูท่ี่ 4 และบ้านโนนหัวนา 8 บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 

12, 3, 11 ใช้ท าการเกษตรได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง 

       (4)  ล าห้วยกุดแหลม เป็นล าห้วยขนาดเล็กอยู่ในพืน้ที่ของหมู่ที่ 8 หมูท่ี่ 3 มีต้นน้ าไหลแยกมาจาก

ล าห้วยกุดละลม ในเขตต าบลหนองนาแซง โดยไหลเข้ามาทางทิศตะวันตกของต าบล พื้นที่ได้ประโยชน์คอืบ้านบุ่ง

คล้า หมู่ที่ 3, 11, 12 และบ้านโนนหัวนา หมูท่ี่ 8  
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ตารางที่ 1 แหลง่น้ าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าของประชาชนต าบลบุ่งคล้า 

ชื่อแหล่งน้ า 
พื้นที่ได้รับ

ประโยชน์ (ไร)่ 

หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 

(หมู่ที)่ 

ได้รับ

ประโยชน์ 

(ครัวเรอืน) 

1. ล าห้วยชีลอง 3400 2,8,74 550 

2. ล าห้วยหลัว 8,960 6,1,10,5,9,2,11,3,8,12,7,4 1,192 

3. ล าห้วยประทาว 3,700 4,8,12,3,11 279 

4. ล าห้วยกุดแหลม 3,500 3,11,8,12 638 

5. ล าห้วยกอก 1,850 4 144 

6. หนองโงง้ 700 6,5 142 

7. หนองอ้ายพิมพ์ 90 2 136 

8. หนองตาด า 2,000 1,10 321 

9. หนองระเริง 1,000 1,10 321 

10. หนองสัมพันธ์ 1,200 3,11,2,5,9 120 

11. หนองบ่อใต้ 1,600 8,12,3,11 136 

12. คลองไผ่ 700 4 84 

13. คลองเทา 2,000 3,11,8,12 274 

          ที่มา  :  อบต.บุ่งคล้า.  ข้อมูลแหล่งน้ า ปี 2561 

  1.6  ลกัษณะของไม้และป่าไม้ 

        สภาพพื้นที่ของต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มล าน้ า มีสภาพน้ าท่วมขังในฤดูฝนพื้นที่ป่าไม้

ของต าบลจะเป็นลักษณะป่าชุมชนที่ปลูกตามที่สาธารณะประโยชน์ ประมาณ 30 ไร่  ที่บ้านกุดโงง้ หมูท่ี่ 4  
 

2. ด้านการเมอืง / การปกครอง 

  2.1  เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ห่างจากที่วา่การอ าเภอเมืองชัยภูมไิปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

เป็นระยะทาง  13  กิโลเมตร  เดิมขึน้อยู่กับต าบลหนองนาแซงได้แยกเขตต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2536  ได้ยกฐานะเป็นสภาต าบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538  และยกฐานะเป็นองค์การ

บริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2540  เนือ้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มเีนือ้ที่ประมาณ 

49.5663 ตารางกิโลเมตร หรอื30,979.40 ไร่   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน   ได้แก่  บ้านขวาน้อย  

หมูท่ี่ 1, บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2,บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่ 3,บ้านกุดโงง้   หมูท่ี่ 4 ,  บ้านสัมพันธ์  หมูท่ี่ 5 ,  บ้านหัวนา หมู่ที่  

6 , บ้านโนนแดง  หมูท่ี่ 7 , บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ,บ้านสัมพันธ์ หมูท่ี่ 9 ,บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 , บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 

11 บ้านบุ่งคล้า  หมูท่ี่ 12 
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2.2  การเลือกตั้ง 
  ต าบลบุ่งคลา้  มีหมูบ้่านท้ังหมด 12 หมู่บ้าน  มีการแบ่งเขตเลอืกตัง้เป็น 13 หนว่ยเลอืกตัง้ มีสมาชกิสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้  หมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 24 คน  

 

3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ตารางที่ 2 จ านวนประชากรต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมอืงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน 

ครัว 

เรือน 
ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 

ชาย หญิง 

1 บ้านขวาน้อย 452 524 976 512 นายรณชัย  คุ้มบุ่งคลา้ นายประหยัด  จันทร์ปรีดา 

นางนารีรัตน์  จันทร์บัว 

2 บ้านหนองฉมิ 420 448 868 269 นายสมบัต ิ หาดชัยภูมิ นายมงคล  บุตรศรี 

นางเหรียญทอง  ยังดี 

3 บ้านบุ่งคลา้ 369 427 796 247 นางพสิมัย  ปาปะข า นายประยูร  กล้าจรงิ 

นางปานศรี  สิมาชัย 

4 บ้านกุดโง้ง 207 236 443 149 นายพิชิต  หาญมะโน นายบุญกอง  หาญเสนา 

นายสากล  ออ้นอุบล 

5 บ้านสัมพันธ์ 444 482 926 295 นายพิบูลย ์ โชคก าเนดิ นายอนุกูล  งอกลาภ 

6 บ้านหัวนา 361 407 768 326 นายวีระ  มาทน นายสุนทร  บุญเทียม 

นายบุญชว่ย  เชดิชัยภูมิ 

7 บ้านโนนแดง 176 185 361 102 นายสุพรม  สิมาชัย 

ก านันต าบลบุ่งคลา้ 

นาสังคม  ทองชัยภูม ิ

นายวสันต์  คลาดโรค 

8 บ้านโนนหัวนา 339 335 674 231 นายชม  กัลยาณ ี นางส าราญ  โคบาล 

นางวไิลพร  วชิรจิตตานนท์ 

9 บ้านสัมพันธ์ 221 228 449 163 นางปริศนา  จ าเริญจิตร นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 

นายสุรศักดิ์  หาญชนะ 

10 บ้านขวาน้อย 219 270 489 152 นางกฤษณา  เทพสวัสดิ์ นางลัดดา  โชคเฉลิม 

11 บ้านบุ่งคลา้ 240 258 498 156 นายอเนก  สิมาชัย นายสมศักดิ์  เจรญิวัย 

12 บ้านบุ่งคลา้ 187 212 399 107 นายเสรี  โคกตระค ุ นายชาญ  กล้าจรงิ 

นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 

รวม 3,635 4,012 7,647 2,709  

                                ข้อมูลประชากร  ณ  วันท่ี  พฤษภาคม  2562 

ประชากรท้ังสิ้น   7,647   คน 

    ชาย  3,635  คน 

    หญิง      4,012   คน 

   มคีวามหนาแนน่เฉลี่ย  155 คน / ตารางกิโลเมตร 
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางที่ 3 จ านวนประชากรแยกตามอายุของต าบลบุ่งคล้า 

หมู่บ้าน 

ช่วงอาย ุ

น้อยกว่า 

1 ป ี

1 – 2 

ป ี

3 – 5 

ป ี

6 – 12 

 ป ี

13 -14 

 ปี 

15 - 

18 ป ี

19 - 

25 ป ี

26 – 

34 

 ป ี

35 – 

49 ป ี

50 – 

59 ปี 

60 ป ี

ขึ้นไป 

หมู ่1 ขวานอ้ย 0 3 31 64 19 35 95 86 241 128 235 

หมู ่2 หนองฉิม 1 3 16 50 17 39 63 69 166 103 197 

หมู ่3 บุ่งคลา้ 0 5 27 52 14 32 68 92 160 121 187 

หมู ่4 กุดโง้ง 0 3 8 20 4 11 22 35 78 74 81 

หมู ่5 สัมพันธ์ 0 4 19 73 29 36 85 104 214 146 192 

หมู ่6 หัวนา 0 0 25 41 17 20 62 85 129 106 174 

หมู ่7 โนนแดง 0 1 12 25 6 11 33 47 72 57 77 

หมู ่8 โนนหัวนา 0 2 2 35 7 16 55 71 107 109 127 

หมู ่9 สัมพันธ์ 0 3 18 39 11 12 39 61 78 62 102 

หมู ่10 ขวานอ้ย 0 1 6 28 11 18 39 43 133 77 133 

หมู ่11 บุ่งคลา้ 0 4 5 26 5 17 28 44 101 77 95 

หมู ่12 บุ่งคลา้ 0 2 12 27 5 11 28 36 88 50 67 

รวม 1 31 181 480 145 258 617 773 1567 1110 1667 

ที่มา:  ศูนย์ขอ้มูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. จปฐ. ปี 2562 

 

4. สภาพทางสังคม 

   4.1  การศึกษา สถานศกึษาในเขตต าบลบุ่งคล้า มีจ านวน 2 แห่ง  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ชัยภูมิ  

เขต 1 ประกอบด้วย   

1.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา มนีักเรียน 97 คน โดยยุบรวมมาจาก โรงเรียนบ้านโนนแดง,โรงเรยีน

บ้านกุดโงง้ ,โรงเรียนบ้านหนองฉิมและโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 

2.  โรงเรียนบ้านขวานอ้ย  มนีักเรียน  41 คน  โดยยุบรวมมาจากโรงเรียนบ้านหัวนา 

- โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา   

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า  จ านวน 1 แหง่  ตั้งอยู่ บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2   

   บุคลากร  จ านวน  5  คน   เด็กจ านวน  71  คน 

- ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  ประจ าต าบลบุ่งคล้า  จ านวน 1 แหง่  ตัง้อยู่บ้าน สัมพันธ์

 หมูท่ี่ 5  บุคลากรครู   จ านวน 5  คน 

4.2  สาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบุ่งคล้า  จ านวน 1 แหง่  บุคลากร จ านวน 4 คน 
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4.3  อาชญากรรม  มีป้อมต ารวจสายตรวจประจ าต าบล  จ านวน 1 แหง่   มีต ารวจสายตรวจประจ า 

                         ต าบลบุ่งคล้า   จ านวน 3 นาย 

4.4  ยาเสพติด  จัดอบรมให้ความรู้และสร้างเครอืข่ายในการป้องกันการระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.5  การสังคมสงเคราะห์  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิต โดยจา่ยเบีย้ยังชีพใหก้ับผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ  

ผูป้่วยเอดส์  เป็นประจ าทุกเดือน 

 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคม การคมนาคมของต าบลบุ่งคล้า มีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก ส าหรับการคมนาคม

ติดตอ่และขนส่งสินค้าเกษตรตา่ง ๆ ดังนี้ 

  1)  การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ใช้เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 

(ชัยภูมิ – สีคิว้) เป็นเส้นทางหลักของต าบลในการออกสู่อ าเภอและจังหวัด ทั้งดา้นการคมนาคมติดต่อและขนส่ง

สินค้าเกษตรเข้าสู่แหลง่รับซือ้หรอืตลาด 

  2)  การคมนาคมติดตอ่ภายในต าบล และต าบลใกล้เคียงใชเ้ส้นทางถนนลาดยางของ รพช. สายขวา

น้อย – กุดโง้ง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลัก นอกจากนั้นก็ใช้เส้นทางคมนาคมอื่น ๆ ที่เช่ือม

ระหว่างต าบล หมู่บ้าน ซึ่งสามารถเชื่อมติดต่อกับต าบลกุดตุ้ม ต าบลหนองนาแซง  

 5.2   การไฟฟ้า   ต าบลบุ่งคล้ามีไฟฟ้าเข้าถึง  หมู่ที่ 1 – หมูท่ี่ 12  แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรอืนยังมคีวาม

ต้องการขยายเขตเพิ่มเติม  และพืน้ที่การเกษตรร้อยละ 95  ยังไม่มีฟา้ใช้ 

 5.3  การประปา   การใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

 5.4  โทรศัพท์  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน  แต่ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มอืถือในการตดิต่อสื่อสาร 

 5.5  ไปรษณยี์หรอืการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ การสื่อสาร ขนส่ง วัสดุ ครุภัณฑ์ มี

ความรวดเร็ว 
 

6  ระบบเศรษฐกิจการประกอบอาชพีของประชาชนในต าบลบุ่งคล้า 

 6.1  การเกษตร  จาการส ารวจขอ้มูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ประจ าปี 2561 พบว่า มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรทั้งหมด  1,687  ครัวเรอืน   

   เนื่องจากสภาพพื้นที่สว่นใหญ่ของต าบลบุ่งคล้าเป็นที่ราบลุ่ม พืน้ที่ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ที่ท านา  โดย

มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรประมาณ 30,979 ไร่ แยกเป็นที่ท านา 29,412 ไร่  เนื้อที่ไม้ผล 225  ไร่  เนือ้ที่ปลูก

พืชผัก  

1,309 ไร่   เนือ้ที่ท าไร่  -  ไร่  
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   ตารางที่ 4 แสดงเนื้อที่ถือครองการเกษตรตามกิจกรรมการเกษตร ต าบลบุ่งคล้า 

หมู่ที่ 
ที่นา ไม้ผล พืชผัก รวม 

จ านวน (ไร)่ ครัวเรือน จ านวน (ไร)่ ครัวเรือน จ านวน (ไร)่ ครัวเรือน จ านวน (ไร)่ 

1 2,565 205 3 1 115 35 2,683 

2 2,428 180 25 20 45 67 2,498 

3 3,826 170 20 18 115 42 4,090 

4 2,100 81 25 20 72 25 2,197 

5 2,931 210 20 15 90 30 3,041 

6 2,949 198 40 30 215 68 3,204 

7 2,146 78 8 5 46 25 2,200 

8 2,976 161 15 12 118 32 3,219 

9 1,757 98 40 30 164 31 1,961 

10 2,059 119 4 2 115 28 2,178 

11 2,475 115 15 12 114 33 2,475 

12 2,100 72 10 8 100 22 1,212 

รวม 29,412 1,687 225 173 1,309 438 30,979 

 

เศรษฐกิจพอเพยีงทอ้งถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้านและชมุชน 

ตารางที่ 5 จ านวนประชากรและครัวเรือนต าบลบุ่งคล้า 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

ทั้งหมด 
ครัวเรือนเกษตรกร 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 ขวานอ้ย 458 205 463 523 986 

2 หนองฉิม 261 180 428 443 871 

3 บุ่งคลา้ 239 170 365 425 790 

4 กุดโง้ง 145 81 216 232 448 

5 สัมพันธ์ 279 131 445 470 915 

6 หัวนา 302 178 366 440 806 

7 โนนแดง 97 79 169 177 346 

8 โนนหัวนา 229 140 330 338 668 

9 สัมพันธ์ 153 75 214 228 442 

10 ขวานอ้ย 145 119 222 283 505 

11 บุ่งคลา้ 147 91 235 254 489 

12 บุ่งคลา้ 101 72 196 203 399 

รวม  12   หมู่บ้าน 2,558 1,521 3,649 4,024 7,665 

ที่มา:  ศูนย์ขอ้มูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปี 2562 
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 ข้อมูลดา้นการเกษตร 

 การใช้ที่ดิน  พืน้ที่ถือครอง 30,979ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่การเกษตร 30,598 ไร่  คิดเป็นรอ้ยละ  98.7   

แยกเป็นพืน้ที่ท านา 29,412 ไร่    ไม้ผลไม้ยนืต้น 225 ไร่    และพืชผัก 1,309 ไร่   พืน้ที่อื่นๆ  

ตารางที่ 6 ขู้อมูลดา้นการเกษตร ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

หมู่ที่ พื้นที่การเกษตร 

(ไร)่ 

นาปี ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก 

1 2,683 2,565 3 115 

2 2,498 2,428 25 45 

3 4,090 3,826 20 104 

4 2,197 2,100 25 72 

5 3,041 2,931 20 90 

6 3,204 2,949 40 215 

7 2,200 2,146 8 46 

8 3,219 2,976 18 124 

9 1,961 1,757 40 164 

10 2,178 2,059 4 115 

11 2,475 2,475 15 125 

12 1,212 2,100 7 95 

รวม 30,598 29,412 225 1,309 
 

ที่มา: ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชัยภูมิ. 2562 

 

ข้อมูลดา้นแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ตารางที่ 7 แหลง่น้ าและการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน้ าของประชาชนต าบลบุ่งคล้า 

ชื่อแหลง่น้ า พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่) 
หมู่บ้านทีไ่ด้รบัประโยชน ์ 

(หมู่ที)่ 
ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) 

1. ล าห้วยชีลอง 3,400 2,8,7,4 550 

2. ล าห้วยหลัว 8,960 6,10,5,9,2,11,3,8,12,7,4 1,192 

3. ล าห้วยประทาว 3,700 4,8,12,3,11 279 

4. ล าห้วยกดุแหลม 3,500 3,11,8,12 638 

5. ล าห้วยกอก 1,850 4 144 

6. หนองโงง้ 700 6,5 142 
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ชื่อแหลง่น้ า พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่) 
หมู่บ้านทีไ่ด้รบัประโยชน์  

(หมู่ที)่ 
ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) 

7. หนองอา้ยพมิพ ์ 90 2 136 

8. หนองตาด า 2,000 1,10 321 

9. หนองระเรงิ 1,000  1,10 321 

10. หนองสัมพนัธ ์ 1,200 3,11,2,5,9 120 

11. หนองบ่อใต ้ 1,600 8,12,3,11 136 

12. คลองไผ ่ 700 4 84 

13. คลองเทา 2,000 3,11,8,12 274 

ข้อมูลดา้นแหล่งน้ ากิน น้ าใช ้(น้ าเพือ่อุปโภค – บริโภค) 

  แหลง่น้ ากิน – น้ าใช้   เพื่ออุปโภค – บริโภค  ที่มขีนาดใหญ่  คอื หนองตาด า และหนองสัมพันธ์ 

หนองตาด า ใช้ผลติน้ าประปาส่วนภูมิภาค   หนองสัมพันธ์  ใชผ้ลิตน้ าประปาระบบผวิดิน 

 6.2  การประมง  การประมงของเกษตรกรในต าบลบุ่งคล้า มกีารเลี้ยงปลาเป็นหลัก สภาพการเลี้ยง

โดยทั่วไป เกษตรกรจะขุดบ่อเลีย้งในแปลงนา ใช้พื้นที่ไม่มากนักประมาณ 100 ตารางเมตรตอ่บ่อ รายละ 1 – 2 บ่อ 

นิยมเลีย้งปลานลิ ปลาตะเพียน โดยจะปล่อยบ่อละประมาณ 2,000- 4,000 ตัว  เป็นการเลีย้งเพื่อเป็นอาหารใน

ครัวเรือน เหลือบริโภคจะจ าหน่าย เลี้ยงเป็นอาชีพไม่มี  จากข้อมูลการส ารวจเมื่อปี 2561 มีเกษตรกรที่มบี่อเลีย้ง 

จ านวน  107 ราย  142 บ่อ คิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 96 ไร่  และปล่อยปลาลงในหนองสัมพันธ์ จ านวน 100,000 ตัว 

 6.3 การท่องเทีย่ว  ใบเสมาหินทรายบ้านกุดโงง้ซึ่งเป็นศลิปวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดโง้ง

หมูท่ี่  4  ต าบลบุ่งคล้า   มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นสถานที่รวบรวมใบเสมาที่พบในบริเวณรอบ ๆ  

หมูบ่้าน โดยน ามาเก็บไว้ในอาคารที่ปลูกสร้างทางดา้นซ้ายของ ร.ร.บ้านกุดโงง้  ใบเสมาทั้งหมดท าด้วยหินทราย มี

ลักษณะเป็นแผ่นขนาดค่อนข้างใหญ่  ปลายมนแหลม    ดา้นหน้าจ าหลักลายและบางแผน่มีจารึกอยู่ที่ดา้นหลังด้วย  

ใบเสมาที่สลักลวดลายทั้งชนิดแผน่เรียบและรูปสลักเก็บรักษาไว้ในอาคาร   ลวดลายที่ปรากฏบนใบเสมามักเป็น

เรื่องราวทางพุทธศาสนาเล่าเรื่องชาดกตอนต่าง ๆ  เช่น  พรหมนารทชาดก  หรอืเป็นภาพรูปเคารพ  เช่น  ภาพพระ

โพธิสัตว์ประทับยืนบนดอกบัว  ภาพพระพุทธเจา้ประทับบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์  หรือรูปสถูปซึ่งสภาพก่อนปักดินอยู่

นอกอาคาร เห็นเพียงยอดสถูป  ส่วนองค์ระฆังรูปหม้อน้ าคงจะ ฝังอยู่ใต้ดิน  นับเป็นกลุ่มเสมาที่สวยงามแหง่หนึ่งใน

เขตอีสานใต้ นอกจากนี้ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านซ้ายขวาของถนนยังคงมีใบเสมาหนิทรายขนาดต่าง ๆ กันปัก

หลงเหลอือยู่เป็นระยะ ๆ  

 6.4 การอุตสาหกรรม  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.บุ่งคล้า 

   - โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน.....2...... แห่ง 

   - โรงสี    จ านวน.....6...... แห่ง 

   - โรงขนมจีน   จ านวน.....1...... แห่ง 
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6.5  การพาณชิย์ และกลุ่มอาชีพ 

   - โรงแรม   จ านวน......1..... แห่ง 

   - รสีอรท์   จ านวน......1..... แห่ง 

   - ค้าปลีก – ค้าส่ง   จ านวน......2..... แห่ง  

   - หอ้งพัก   จ านวน......10....แหง่   

   - ร้านคา้   จ านวน......72....แหง่ 

ตารางที่ 8 การรวมกลุ่มและสภาพเงินทุนของชุมชนต าบลบุ่งคล้า 

ที่ ชื่อกลุ่ม / องค์กร 
ที่ต้ัง 

(หมู่ที)่ 

จ านวน

สมาชิก 

(ราย) 

เงินทุนหมุนเวียน

(บาท) 

หน่วยงาน 

ที่ให้การสนับสนนุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวานอ้ย 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุ่งคล้า 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฉิม 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดโงง้ 

กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านกุดโงง้ 

กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านขวาน้อย 

กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหัวนา 

กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านขวาน้อย 

กลุ่มฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักช าระ

หนี้ 

กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลติพันธุ์ข้าวชุมชน 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 10 กลุ่ม 

1 

3 

2 

7 

4 

4 

1 

6 

1 

1 

3 

1-12 

59 

31 

60 

20 

34 

15 

20 

22 

59 

40 

31 

165 

15,000 

31,000 

15,000 

2,000 

3,400 

10,000 

10,000 

10,000 

81,150 

4,700 

45,000 

1,000,000 

กรมส่งเสริม

การเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม  556 1,307,250  

ที่มา :ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ. เวทีชุมชนต าบลบุ่งคล้า. 2562 
 

  6.6   แรงงาน 

  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลในต าบลบุ่งคล้า ประกอบอาชีพท าการเกษตร นอกเหนือจากฤดูท านา  

แล้วจะท างานรับจา้งทั่วไป ค่าจา้งแรงงานวันละ 300 บาท/วัน/คนขึน้ไป   
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7.  ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

 7.1  การนับถือศาสนา  

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นศูนย์รวมยดึเหนี่ยวทางจิตใจ  รวม  7  แหง่  ดังนี ้

  1. วดัตาลเดีย่ว   

 2. วดันครรังสติ    

 3. วดัปทุมคงคา  

   4. วัดโพธิ์ชัย    

 5. วดัสัมพนัธมิตร    

 6. วดัสามัคคธีรรม   

 7. วัดศรีสนุทร  และส านักสงฆ ์ 1  แห่ง 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

  1. วันเข้าพรรษา 

  2. วันออกพรรษา 

  3. วันสงกรานต์ 

  4. วันขึน้ปีใหม่ 

  5. ประเพณีวันลอยกระทง 

  6. ประเพณีบุญประเหวด 

  7. ประเพณีท าบุญเลีย้งศาลตาปู่ 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถิ่น     

 ภูมปิัญญาท้องถิ่น ได้รวมกลุ่มจักสาน  ทอเสื่อกก  ซึ่งใช้วัสดุที่มใีนท้องถิ่นเพื่อสืบทอดใหแ้ก่

ลูกหลานเยาวชนรุน่หลัง  และท าบายศรีสูข่วัญ 

 ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสานพื้นเมือง 

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก   -   

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1   น้ า     ทรัพยากรน้ า  ต าบลบุ่งคล้ามีทรัพยากรแหล่งน้ าที่ส าคัญ  คอื 

 -  ล าห้วยหลัวไหลผ่านทุกหมูบ่้าน 

 -  ล าห้วยชีลองไหลผา่น หมู่ที่ 1, 2, 7, 8, 10 

 -  ล าห้วยประทาวไหลผ่าน หมูท่ี่ 4  

          -  หนองตาด าเป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ จะปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 

             ตั้งอยู่ บ้านขวาน้อย  หมูท่ี่ 1 

    8.2  ป่าไม้   - 

    8.3  ภูเขา - 

    8.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 
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สถานการณ์ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในเขตต าบลบุงคล้า 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึ ฉบับปัจจุบัน 

มาตรา 59 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ ขัดต่อกฎหมาย และ

รับผดิชอบในการบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การ

บรหิารส่วนต าบล มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าให้เขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดังนี้ (3) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) 

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน การจัดระบบ

การบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (18) การก าจัดมูล ฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

(19) การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ประกอบกับ แผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยของประเทศ ( พ.ศ. 2558-2564) และแผนแม่บทการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) การ

จัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชา ชารัฐ ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3 Rs คอืการใช้น้อย ใช้ซ้ า 

และน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลด ปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลง ร้อยละ 5 ของอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอย   ปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือใน การแก้ไข

กันอย่างเต็มความสามารถเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรง มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้

เนื่องจากความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการ 7 อุปโภคบริโภคของคนเราได้

เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยใช้ตะกร้า เวลาไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร ใช้ใบบัว หรือใบตองห่ออาหาร แต่ปัจจุบันมีการใช้

สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จ าพวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะอลูมิเนียม เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้เกิดมูลฝอย และของเสีย

อันตรายเพิ่มขึ้นไปด้วย ผลกระทบที่ตามมามีทั้ง ความสูญเสียทางด้านสิ่ งแวดล้อม ก่อให้เกิดมูลพิษทางน้ า ทางดิน

เสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุร าคาญส่ง กลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

เสียหายต่ออุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ และสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไข

ขยะมูลฝอย และ ของเสียอันตราย   อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษได้น าเสนอไว้ว่า ขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย ที่เกิดขึ้น มีสัดส่วนองค์ประกอบที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ อัตราไม่น้อยกว่า 80 ของปริมาณขยะที่ 

เกิดขึ้น ดังนั้น หากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เริ่มจากตนเอง ครอบครัว 

หมู่บา้นหรือชุมชน สถานประกอบการ ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งองค์กรต่าง 

ๆ เช่น โรงเรียน และ สถานที่ราชการ อาคารส านักงาน ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ และยังช่วยให้ประหยัด 

งบประมาณ และทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย      ต าบลบุ่งคล้า มีลักษณะพื้นที่ชนบทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนมี

ลักษณะเป็นชุมชน หนาแน่น มีพื้นที่รอบหมู่บ้านเป็นทุ่งนา แปลงเกษตร จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,709 ครัวเรือน และทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ด าเนินการจ้างร้านทวีรัตน์ พลาสติก ด าเนินการจัดการก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลบุ่ง

คล้า ในราคา 500 บาท/ตัน  
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

วิสัยทัศน์  

“หมูบ่้านสะอาด ปราศจากขยะอย่างยั่งยืน “    

พันธกิจ  

1.  รณรงค ์ให้ความรู้ และวิธีการคัดแยกขยะที่เกิดจากต้นทางหรอืครัวเรือน  

2. ลด ละ เลิกปริมาณการใช้ขยะ โดยรณรงค ์การใช้หลัก 3 Rs  

3. สร้างนสิัยการลด ละ เลิก การสร้างขยะ และสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาขยะใน อนาคต  

ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวินัย ความตระหนักรู้และปลูกจิตส านึกของคนในชุมชนสู่การจัดการอย่างยั่งยืน  

1.  ประชาสัมพันธ์ รณรงคใ์หค้วามรู้ การลด ละ เลิกการใชข้ยะ และการแยกขยะ-ของเสียอันตราย จากต้น

ทาง  

2. สร้างจติส านึกและการมีส่วนรว่มของประชาชนในการลดการใชข้ยะและการคัดแยกขยะ-ของเสีย 

อันตราย  

3. ลดการใชถุ้งพลาสติกและกล่อมโฟม  

4. ส่งเสริมและรณรงคก์ารไปซือ้สินค้าไม่รับถุงพลาสติก  

5. ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนให้ใชบ้รรจุภัณฑท์ี่ผลิตจากธรรมชาติไม่ท าลายสิ่งแวดลอม เช่น งานบุญ

ต่าง ๆ เดิมชาวบ้านนิยมหอ่ข้าวเหนียวใส่ถุงพลาสติกไว้รับรองแขก เปลี่ยนเป็นตักข้าวใส่ จานแลว้ใบตองปิดข้าว ไว้

รับรองแขกแทน หรอือื่น ๆ   

6. สนับสนุนการซื้อหรอืผลิตสินคา้ที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างขยะที่ย่อยสลายยาก  

7. สนับสนุนให้มกีิจกรรม Big cleaning Day ประจ าเดือนในทุกหมู่บ้าน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการขยะในชุมชน  

1.  ส่งเสริมให้ตน้ทางหรอืครัวเรือนแยกขยะก่อนน าไปทิง้  

2. ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างนวัตกรรมคัดแยกขยะจากครัวเรือนใชเ้อง  

3. ประกวดนวัตกรรมการคัดแยกขยะจากครัวเรือน  

4. ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

5. สร้างแหล่งเรียนรูก้ารจัดการขยะ เช่น โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะและของเสียอันตราย, หมูบ่้าน

สะอาด ปราศจากขยะและของเสียอันตราย เป็นต้น  
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ส่วนที่ 3  แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของต าบลบุ่งคล้า 

 แผนงานที่ 1 การสร้างจิตส านึก   

1. โครงการหมูบ่้านสะอาด ปราศจากขยะและของเสียอันตราย  

2. สร้างความรูค้วามเข้าใจ ตลอดจนปลูกจติส านึกให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ลด และคัด แยกขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตราย  

3. รณรงค ์สร้างจิตส านึกในการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสตกิ กล่องโฟม คัดแยกขยะและของเสีย 

อันตราย และน าเศษวัสดุเหลือใชม้าใช้ประโยชน์อีกครั้ง  

4. ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนใช้บรรจุภัณฑ ์และซือ้สินค้าที่มบีรรจุภัณฑ์เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  

5. ส่งเสริมสนับสนุนใหร้้านค้าในชุมชนละการใชถุ้งพลาสติกและกล่องโฟม ใชบ้รรจุ ห่อ อาหารและ สนิค้า  

6. ส่งเสริมให้แตล่ะหมู่บ้านท ากิจกรรม Big cleaning day  

แผนงานที่ 2 การสร้างรูปแบบ/วิธีการจัดการขยะ  

1.โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS 

2. โครงการประกวดนวัตกรรมคัดแยกขยะของแต่ละชุมชน/ครัวเรือน  

3. โครงการรณรงคก์ารคัดแยกขยะ  

4. โครงการประกวดหมู่บ้านชุมชน/หมู่บ้านที่สะอาดปราศจากขยะและของเสียอันตราย  

5. สร้างแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะดว้ยครัวเรียนและชุมชน  

6. กิจกรรมการตรวจติดตามบ่อขยะในการสะสมและปริมาณขยะในแต่ละรอบ 
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ส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ แหลง่งบประมาณ 

1.โครงการบรหิารจัดการขยะตามหลัก 3Rs 

1.1 การอบรมให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ 

1.2 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

1.3 รณรงค์ท าความสะอาดภายในหมู่บ้านให้

ปราศจากขยะ 

1.4 รณรงค์ Big cleaning day ประจ าทุกเดอืน 

 

 

-ร้อยละมกีารคัดแยกขยะตน้ทาง 

-ร้อยละของครัวเรือนท่ี เข้าร่วม 

 

ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนมกีารคัด

แยกขยะตามหลัก 

3 Rs 

 

 

30,000.-บาท อบต.บุ่งคลา้ 

 

อบต.บุ่งคลา้ 

 

2.โครงการประกวดนวัตกรรมคัดแยกขยะของแต่ละชุมชน/ครัวเรือน 

2.1 รณรงคก์ารประกวดนวัตกรรมคัดแยก

ขยะของแต่ละชุมชน/ครัวเรือน 
 

-ร้อยละของครัวเรือนท่ี เข้าร่วม 

 

ร้อยละของหมู่บ้าน

ส่งผลงาน

นวัตกรรม 

 

 

 

 

ไมม่คี่าใชจ้่าย อบต.บุ่งคลา้ 

 

อบต.บุ่งคลา้ 
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3.โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 

3.1 การคัดแยกขยะอินทรีย์ (โดยการจัดท าปุ๋ย

หมักวงบ่อซีเมนต์) 

3.2 การคัดแยกขยะรไีซเคิล (ตดิตอ่ผู้รับซื้อขยะ 

รับซื้อในพืน้ท่ี/ธนาคารขยะ) 

3.3 การคัดแยกขยะอันตราย (ก าหนดหว้งเวลา

ให้หมูบ้่านน าส่ง อบต. เพื่อท่ีทาง อบต.น าส่ง

ตอ่ไปยัง อบจ.ชัยภูมิ) 

3.4 การคัดแยกขยะท่ัวไป (หมูบ้่านด าเนนิการ) 

-ร้อยละ 100 ทุกหมูบ้่านมีจุดท้ิง

ขยะอันตราย 

-ร้อยละของครัวเรือนท่ี เข้าร่วม 

ร้อยละ 100 ทุก

หมู่บ้านมีจุดท้ิงขยะ

อันตราย 

15,000.-บาท อบต.บุ่งคลา้ อบต.บุ่งคลา้ 

4.โครงการประกวดหมู่บา้นชมุชน/หมู่บา้นที่สะอาดปราศจากขยะและของเสียอนัตราย  

-รณรงค์การคัดแยกขยะอันตรายในจุดรวบรวม

ขยะอันตรายแตล่ะหมู่บ้าน 

-ประชาสัมพันธ์การรับท้ิงขยะอันตรายในชุมชน 

-ร้อยละ 100 ทุกหมู่บ้านมีจุดท้ิง

ขยะอันตราย 

-ร้อยละของครัวเรือนท่ี เข้าร่วม 

ร้อยละ 100 ทุก

หมูบ้่านมีจุดท้ิงขยะ

อันตราย 

-ปริมาณการ

รวบรวมขยะ

อันตรายแตล่ะ

ชุมชน 

ไมม่คี่าใช้จ่าย อบต.บุ่งคลา้ อบต.บุ่งคลา้ 

5.กจิกรรมสร้างแหล่งเรียนรูก้ารจัดการขยะดว้ยครัวเรียนและชุมชน 

-มแีหลง่เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะดว้ย

ครัวเรือนและชุมชน 

-ถ่ายทอดกระบวนการในการคดัแยกขยะ 

 

-จ านวนแหลง่เรียนรู้เร่ืองการ

บริหารจัดการขยะ 

-จ านวนแหลง่

เรียนรู้เร่ืองการ

บริหารจัดการขยะ

อย่างนอ้ย 1 

หมู่บ้าน 

ไมม่คี่าใชจ้่าย อบต.บุ่งคลา้ อบต.บุ่งคลา้ 
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6.กจิกรรมการตรวจตดิตามบ่อขยะในการสะสมและปริมาณขยะในแต่ละรอบ 

-ส ารวจและตดิตามปริมาณการท้ิงขยะในต าบล

บุ่งคลา้ ทุกเดือน 

 

 

 

-ร้อยละ 80 ครัวเรือน มีปริมาณ

การท้ิงขยะจากชุมชนลดลง 

-ร้อยละของครัวเรือนท่ี เข้าร่วม  

-ร้อยละ 80 

ครัวเรือน มี

ปริมาณการท้ิงขยะ

จากชุมชนลดลง 

ไมม่คี่าใชจ้่าย อบต.บุ่งคลา้ อบต.บุ่งคลา้ 

7.กิจกรรมสร้างวนิัยการจ ากัดขยะอินทรีย์ /ขยะมูลฝอย สร้างสิ่งแวดลอ้มท่ีด ีในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 

-จัดบริการถังขยะเปียก ส าหรับการท้ิงขยะ

อนิทรีย์ (เศษอาหารหลังจากรับประทานอาหาร

กลางวัน อบต.บุ่งคล้า) 

-รณรงค ์สร้างจติส านึกในการลด ละ เลิก

การใชถุ้งพลาสติก กล่องโฟม 

-สนับสนุนให้ใชบ้รรจุภัณฑ ์และซือ้สนิค้าท่ีมี

บรรจุภัณฑเ์ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

-กิจกรรม Big cleaning day ทุกเดอืน 

-มถีังขยะเปียกอย่างนอ้ย 1 จุด 

-กิจกรรม big cleaning day ทุ

เดอืน 

-มถีังขยะเปียก

อย่างนอ้ย 1 จุด 

-กิจกรรม big 

cleaning day ทุ

เดอืน 

ไมม่คี่าใชจ้่าย อบต.บุ่งคลา้ อบต.บุ่งคลา้ 
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ส่วนที่ 3   การติดตามและประเมินผล 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  1.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

  การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข เป็นการตดิตามและประเมินผลความ

สอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และการติดตามและ

ประเมินผล โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ก าหนดกรอบ แนวทาง

และวิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ

ประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ดังนี้ 

 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนก าหนดแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 

  2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

  3. ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการตดิตามผล 

  4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลติกับทรัพยากรที่ใชใ้นการประเมิน

                ประสิทธิภาพ 

  5. ประสทิธิผล เป็นการศกึษาผลที่ได้รับ 

  6. ผลลัพธ์และผลผลติ เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมาย      ที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผติที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

  7. การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 

    คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข อาจน าแนวทางทั้งหมดที่

ก าหนดมาใช้ หรอือาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยอย่างนอ้ยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัด

ความส าเร็จหรือความก้าวหนา้ของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับ

คณะกรรมการฯ จะพิจารณา  

  

 

 



 
 

19 
 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการตดิตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

  1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 

  2. การประเมินผลโครงการหรอืการประเมินประสิทธิผล 

  3. การประเมินผลกระทบ 

 ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ด าเนินการตดิตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย

สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนนิการติดตามและ

ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตัง้แต่ก่อน

เริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนนิงานจนสิน้สุดโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 4  รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และผลการตดิตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผูบ้ริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจใหค้วามเห็นชอบหรอื

ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ

โครงการพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

   

1.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังน้ี 

 1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. สรา้งและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการตดิตามและประเมินผล 

 3. เสนอคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมอืส าหรับการตดิตามและประเมินผล 

 4. ประชุมชีแ้จงแนวทาง วิธีการตดิตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

จัดเตรียมขอ้มลูส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพืน้ที่จรงิ 
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 5. ลงพืน้ที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ตาม

กรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 

 6. ประชุมส าหรับการตดิตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางและ

วิธีการที่ก าหนด 

     ผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า  

  1)  ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  รว่มคิด  รว่มวางแผน  รว่มตัดสินใจ  รว่มติดตามและ 

ประเมินผล ร่วมรับประโยชน์ ร่วมปฏิบัติ อันเกิดจากการมสี่วนรว่มของประชาชนในท้องถิ่น  และการประสานงาน 

ขอความรว่มมอืจากทุกส่วนราชการในพื้นที่ 

  2)  ได้ใชห้ลักการบริหารงานแบบมีสว่นร่วมเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพรอ้มทั้งช่วยกัน

ก าหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าควรจะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างใด 

  3)  ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม

และก าหนดปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขถึงความเป็นไปได้ของแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาไปพร้อม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสนอแผนงานได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงเกิดความพึง

พอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด 

4)  ประชาชนได้ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความ 

ต้องการที่แท้จรงิของประชาชน  เป็นการตอบสนองปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ 

 


