ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ทีต่ ั้งของหมู่บา้ นหรือชุมชนหรือตาบล
ตาบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่หา่ งจากที่วา่ การอาเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 13
กิโลเมตร เดิมขึน้ อยู่กับตาบลหนองนาแซง ได้แยกเขตตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
2536 ได้ยกฐานะเป็นสภาตาบล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2540 มีเนื้อที่ประมาณ 49.5663 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,979.40 ไร่
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ตาบลหนองไผ่ และตาบลหนองนาแซง
ตาบลกุดตุ้ม และตาบลโพนทอง
ตาบลหนองนาแซง

1.2 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ภูมปิ ระเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า สภาพภูมปิ ระเทศโดยทั่วไปของตาบลบุ่งคล้าเป็นที่
ราบลุ่ม บริเวณตอนกลางค่อนไปทางทิศเหนือ มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 187-170 เมตร โดยลาดต่าลงไป
ทางทิศตะวันออก และทิศใต้ของตาบล
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1.3 ลักษณะภูมอิ ากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี 3 ฤดู โดยระยะเวลา
ในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟูาอากาศในแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อนและ
ช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้
ภูมิอากาศ ฤดูร้อน
ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม
ฤดูฝน
ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ฤดูหนาว
ประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
อุณหภูมิ
ฤดูร้อน ช่วงต้นเดือนมีนาคม – เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน – ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปของตาบลบุ่งคล้า จะพบว่าเป็นกลุ่มดินที่มเี นือ้ ดินเป็นดินเหนียวหรือร่วนเหนียวมี
สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็นพืน้ ที่เหมาะสาหรับทาการเกษตร

1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
น้าอุปโภค - บริโภค ประชาชนใช้น้าจากระบบประปาภูมภิ าค จานวน 5 หมูบ่ ้าน
บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 , บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 , บ้านหัวนา หมู่ที่ 6, บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 , บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5
และใช้น้าประปาระบบผิวดิน จานวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 , บ้านโนนหัวนา หมูท่ ี่ 8 บ้านบุ่งคล้า
หมูท่ ี่ 3, บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11, บ้านบุ่งคล้า หมูท่ ี่ 12, บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 , บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4
แหล่งน้า ตาบลบุ่งคล้ามีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ
(1) ลาห้วยหลัว เป็นลาน้าที่สาคัญของตาบล ได้รับผลประโยชน์ทั้งตาบล โดยเฉพาะน้าเพื่อการเกษตร
เป็นลาห้วยที่ไหลมาทางทิศตะวันตกของตาบล ไหลผ่านหมูท่ ี่ 6,10,5,9,2,3, 1,8, 2,7 และหมู่ที่ 4 ใช้ประโยชน์ใน
การเกษตรสาหรับทานาในฤดูฝน และปลูกพืชผักในฤดูแล้ง
(2) ลาห้วยชีลอง เป็นลักษณะลาห้วยมีต้นน้าอยู่ที่ตาบลห้วยต้อน ไหลผ่านเข้ามาทางทิศตะวันตกของ
ตาบล ตามแนวเขตกั้นกับตาบลโพนทอง พืน้ ที่รับประโยชน์ได้แก่บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 บ้านโนน
แดง หมู่ที่ 7 และบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ใช้สาหรับทานาในฤดูฝนเท่านั้น
(3) ลาห้วยประทาว เป็นลาห้วยที่มคี วามสาคัญของจังหวัดชัยภูมิ ใช้สาหรับอุปโภคบริโภคของชาว
ชัยภูมิ มีต้นน้ามาจากเทือกเขาภูแลนคา ไหลผ่านตาบลนาฝาย บ้านเล่า โพนทอง บุ่งคล้า และไหลลงสูแ่ ม่น้าชีที่ตาบล
กุดตุ้ม ส่วนตาบลบุ่งคล้าพื้นที่ได้รับประโยชน์คอื บ้านกุดโง้ง หมูท่ ี่ 4 และบ้านโนนหัวนา 8 บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12, 3, 11
ใช้ทาการเกษตรได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง
2

(4) ลาห้วยกุดแหลม เป็นลาห้วยขนาดเล็กอยู่ในพืน้ ที่ของหมู่ที่ 8 หมูท่ ี่ 3 มีต้นน้าไหลแยกมาจากลา
ห้วยกุดละลม ในเขตตาบลหนองนาแซง โดยไหลเข้ามาทางทิศตะวันตกของตาบล พื้นที่ได้ประโยชน์คือบ้านบุ่งคล้า หมู่
ที่ 3, 11, 12 และบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8
ตารางที่ 1 แหล่งน้าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าของประชาชนตาบลบุ่งคล้า
ได้รับ
พื้นที่ได้รับ
หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์
ชื่อแหล่งน้า
ประโยชน์
ประโยชน์ (ไร่)
(หมู่ท่)ี
(ครัวเรือน)
1. ลาห้วยชีลอง
3400
2,8,74
550
2. ลาห้วยหลัว
8,960
6,1,10,5,9,2,11,3,8,12,7,4
1,192
3. ลาห้วยประทาว
3,700
4,8,12,3,11
279
4. ลาห้วยกุดแหลม
3,500
3,11,8,12
638
5. ลาห้วยกอก
1,850
4
144
6. หนองโง้ง
700
6,5
142
7. หนองอ้ายพิมพ์
90
2
136
8. หนองตาดา
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. ข้อมูลแหล่งน้า ปี 2561

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
สภาพพื้นที่ของตาบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มลาน้า มีสภาพน้าท่วมขังในฤดูฝนพื้นที่ปุาไม้ของ
ตาบลจะเป็นลักษณะปุาชุมชนที่ปลูกตามที่สาธารณะประโยชน์ ประมาณ 30 ไร่ ที่บ้านกุดโง้ง หมูท่ ี่ 4
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2. ด้านการเมือง / การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ห่างจากที่วา่ การอาเภอเมืองชัยภูมไิ ปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ระยะทาง 13 กิโลเมตร เดิมขึ้นอยู่กับตาบลหนองนาแซงได้แยกเขตตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
16 สิงหาคม 2536 ได้ยกฐานะเป็นสภาตาบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เนือ้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า มีเนือ้ ที่ประมาณ 49.5663 ตารางกิโลเมตร
หรือ30,979.40 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1, บ้านหนองฉิม หมูท่ ี่ 2,
บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3,บ้านกุดโง้ง หมูท่ ี่ 4 , บ้านสัมพันธ์ หมูท่ ี่ 5 , บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 , บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 , บ้าน
โนนหัวนา หมู่ที่ 8 ,บ้านสัมพันธ์ หมูท่ ี่ 9 ,บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 , บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 บ้านบุ่งคล้า หมูท่ ี่ 12

2.2 การเลือกตั้ง
ตาบลบุ่งคล้า มีหมูบ่ ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 13 หน่วยเลือกตั้ง มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า หมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 24 คน

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ตารางที่ 2 จานวนประชากรตาบลบุ่งคล้า อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หมู่
ที่

หมู่บ้าน

1

บ้านขวาน้อย

จานวน
ประชากร
ชาย หญิง
452
524

2

บ้านหนองฉิม

420

448

868

269

นายสมบัติ หาดชัยภูมิ

3

บ้านบุ่งคล้า

369

427

796

247

นางพิสมัย ปาปะขา

4

บ้านกุดโง้ง

207

236

443

149

นายพิชิต หาญมะโน

5
6

บ้านสัมพันธ์
บ้านหัวนา

444
361

482
407

926
768

295
326

นายพิบูลย์ โชคกาเนิด
นายวีระ มาทน

7

บ้านโนนแดง

176

185

361

102

นายสุพรม สิมาชัย
กานันตาบลบุ่งคล้า

รวม
976

จานวน
ครัว
ผู้ใหญ่บา้ น
เรือน
512 นายรณชัย คุ้มบุ่งคล้า

4

ส.อบต.
นายประหยัด จันทร์ปรีดา
นางนารีรัตน์ จันทร์บัว
นายมงคล บุตรศรี
นางเหรียญทอง ยังดี
นายประยูร กล้าจริง
นางปานศรี สิมาชัย
นายบุญกอง หาญเสนา
นายสากล อ้อนอุบล
นายอนุกูล งอกลาภ
นายสุนทร บุญเทียม
นายบุญช่วย เชิดชัยภูมิ
นาสังคม ทองชัยภูมิ
นายวสันต์ คลาดโรค

หมู่
ที่

หมู่บ้าน

8

จานวน
ประชากร

รวม

จานวน
ครัว
เรือน

ผู้ใหญ่บา้ น

บ้านโนนหัวนา

ชาย
339

หญิง
335

674

231

นายชม กัลยาณี

9

บ้านสัมพันธ์

221

228

449

163

นางปริศนา จาเริญจิตร

10
11
12

บ้านขวาน้อย
บ้านบุ่งคล้า
บ้านบุ่งคล้า

219
240
187

270
258
212

489
498
399

152
156
107

นางกฤษณา เทพสวัสดิ์
นายอเนก สิมาชัย
นายเสรี โคกตระคุ

รวม

3,63
5

4,012

7,647

2,709

ส.อบต.
นางสาราญ โคบาล
นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์
นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย
นายสุรศักดิ์ หาญชนะ
นางลัดดา โชคเฉลิม
นายสมศักดิ์ เจริญวัย
นายชาญ กล้าจริง
นายแสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์

ข้อมูลประชากร ณ วันที่ พฤษภาคม 2562

ประชากรทั้งสิน้ 7,647 คน
ชาย 3,635 คน
หญิง 4,012 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 155 คน / ตารางกิโลเมตร

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ตารางที่ 3 จานวนประชากรแยกตามอายุของตาบลบุ่งคล้า
ช่วงอายุ
หมู่บ้าน
หมู่ 1 ขวาน้อย
หมู่ 2 หนองฉิม
หมู่ 3 บุ่งคล้า
หมู่ 4 กุดโง้ง
หมู่ 5 สัมพันธ์
หมู่ 6 หัวนา
หมู่ 7 โนนแดง
หมู่ 8 โนนหัวนา

น้อยกว่า
1 ปี
0
1
0
0
0
0
0
0

1 – 2 3 – 5 6 – 12
ปี
ปี
ปี
3
31
64
3
16
50
5
27
52
3
8
20
4
19
73
0
25
41
1
12
25
2
2
35

13 -14 15 - 18
ปี
ปี
19
35
17
39
14
32
4
11
29
36
17
20
6
11
7
16
5

19 25 ปี
95
63
68
22
85
62
33
55

26 – 34 35 – 49
ปี
ปี
86
241
69
166
92
160
35
78
104
214
85
129
47
72
71
107

50 –
59 ปี
128
103
121
74
146
106
57
109

60 ปี
ขึ้นไป
235
197
187
81
192
174
77
127

ช่วงอายุ
หมู่บ้าน
หมู่ 9 สัมพันธ์
หมู่ 10 ขวาน้อย
หมู่ 11 บุ่งคล้า
หมู่ 12 บุ่งคล้า
รวม

น้อยกว่า
1 ปี
0
0
0
0
1

1 – 2 3 – 5 6 – 12
ปี
ปี
ปี
3
18
39
1
6
28
4
5
26
2
12
27
31
181
480

13 -14 15 - 18
ปี
ปี
11
12
11
18
5
17
5
11
145
258

19 25 ปี
39
39
28
28
617

26 – 34 35 – 49
ปี
ปี
61
78
43
133
44
101
36
88
773
1567

50 –
59 ปี
62
77
77
50
1110

60 ปี
ขึ้นไป
102
133
95
67
1667

ที่มา: ศูนย์ขอ้ มูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. จปฐ. ปี 2562

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา สถานศึกษาในเขตตาบลบุ่งคล้า มีจานวน 2 แห่ง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 ประกอบด้วย
1. โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา มีนักเรียน 97 คน โดยยุบรวมมาจาก โรงเรียนบ้านโนนแดง,โรงเรียนบ้าน
กุดโง้ง ,โรงเรียนบ้านหนองฉิมและโรงเรียนบ้านสัมพันธ์
2. โรงเรียนบ้านขวาน้อย
มีนักเรียน 41 คน โดยยุบรวมมาจากโรงเรียนบ้านหัวนา
- โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบุ่งคล้า จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2
บุคลากร จานวน 5 คน เด็กจานวน 71 คน
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาตาบลบุ่งคล้า จานวน 1 แห่ง ตัง้ อยู่บ้าน สัมพันธ์ หมู่
ที่ 5 บุคลากรครู จานวน 5 คน
4.2 สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบุ่งคล้า จานวน 1 แห่ง บุคลากร จานวน 4 คน
4.3 อาชญากรรม มีปูอมตารวจสายตรวจประจาตาบล จานวน 1 แห่ง มีตารวจสายตรวจประจา
ตาบลบุ่งคล้า จานวน 3 นาย
4.4 ยาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายในการปูองกันการระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.5 การสังคมสงเคราะห์ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจ่ายเบีย้ ยังชีพให้กับผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
ผูป้ ุวยเอดส์ เป็นประจาทุกเดือน
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม การคมนาคมของตาบลบุ่งคล้า มีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก สาหรับการคมนาคมติดต่อ
และขนส่งสินค้าเกษตรต่าง ๆ ดังนี้
1) การคมนาคมติดต่อกับอาเภอและจังหวัดใกล้เคียง ใช้เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
(ชัยภูมิ – สีควิ้ ) เป็นเส้นทางหลักของตาบลในการออกสู่อาเภอและจังหวัด ทั้งด้านการคมนาคมติดต่อและขนส่งสินค้า
เกษตรเข้าสู่แหล่งรับซือ้ หรือตลาด
2) การคมนาคมติดต่อภายในตาบล และตาบลใกล้เคียงใช้เส้นทางถนนลาดยางของ รพช. สายขวาน้อย –
กุดโง้ง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลัก นอกจากนั้นก็ใช้เส้นทางคมนาคมอื่น ๆ ที่เชื่อมระหว่างตาบล
หมูบ่ ้าน ซึ่งสามารถเชื่อมติดต่อกับตาบลกุดตุ้ม ตาบลหนองนาแซง
5.2 การไฟฟ้า ตาบลบุ่งคล้ามีไฟฟูาเข้าถึง หมู่ที่ 1 – หมูท่ ี่ 12 แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือนยังมีความต้องการ
ขยายเขตเพิ่มเติม และพืน้ ที่การเกษตรร้อยละ 95 ยังไม่มฟี ูาใช้
5.3 การประปา การใช้น้าประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน แต่ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ การสื่อสาร ขนส่ง วัสดุ ครุภัณฑ์ มีความ
รวดเร็ว

6 ระบบเศรษฐกิจการประกอบอาชีพของประชาชนในตาบลบุ่งคล้า
6.1 การเกษตร จาการสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ประจาปี 2561 พบว่า มีครัวเรือนที่ทาการเกษตรทั้งหมด 1,687 ครัวเรือน
เนื่องจากสภาพพื้นที่สว่ นใหญ่ของตาบลบุ่งคล้าเป็นที่ราบลุ่ม พืน้ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ ที่ทานา โดยมี
เนือ้ ที่ถือครองทางการเกษตรประมาณ 30,979 ไร่ แยกเป็นที่ทานา 29,412 ไร่ เนือ้ ที่ไม้ผล 225 ไร่ เนือ้ ที่ปลูกพืชผัก
1,309 ไร่ เนือ้ ที่ทาไร่ - ไร่

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ข้อมูลพืน้ ฐานของหมู่บ้านและชุมชน
ตารางที่ 4 เนือ้ ที่ถือครองการเกษตรตามกิจกรรมการเกษตร ตาบลบุ่งคล้า
หมู่ที่
1
2
3
4

ที่นา
จานวน (ไร่)
ครัวเรือน
2,565
205
2,428
180
3,826
170
2,100
81

ไม้ผล
จานวน (ไร่) ครัวเรือน
3
1
25
20
20
18
25
20
7

พืชผัก
จานวน (ไร่) ครัวเรือน
115
35
45
67
115
42
72
25

รวม
จานวน (ไร่)
2,683
2,498
4,090
2,197

หมู่ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

ที่นา
จานวน (ไร่)
ครัวเรือน
2,931
210
2,949
198
2,146
78
2,976
161
1,757
98
2,059
119
2,475
115
2,100
72
29,412

1,687

ไม้ผล
จานวน (ไร่) ครัวเรือน
20
15
40
30
8
5
15
12
40
30
4
2
15
12
10
8
225

พืชผัก
จานวน (ไร่) ครัวเรือน
90
30
215
68
46
25
118
32
164
31
115
28
114
33
100
22

173

1,309

438

รวม
จานวน (ไร่)
3,041
3,204
2,200
3,219
1,961
2,178
2,475
1,212
30,979

ตารางที่ 5 จานวนประชากรและครัวเรือนตาบลบุ่งคล้า
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ขวาน้อย
หนองฉิม
บุ่งคล้า
กุดโง้ง
สัมพันธ์
หัวนา
โนนแดง
โนนหัวนา
สัมพันธ์
ขวาน้อย
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า

รวม 12 หมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน
ทั้งหมด
458
261
239
145
279
302
97
229
153
145
147
101
2,558

205
180
170
81
131
178
79
140
75
119
91
72

ชาย
463
428
365
216
445
366
169
330
214
222
235
196

จานวนประชากร
หญิง
523
443
425
232
470
440
177
338
228
283
254
203

รวม
986
871
790
448
915
806
346
668
442
505
489
399

1,521

3,649

4,024

7,665

ครัวเรือนเกษตรกร

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กชช.2ค ปี 256
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ข้อมูลด้านการเกษตร
การใช้ท่ดี ิน พืน้ ที่ถือครอง 30,979ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่การเกษตร 30,598 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.7
แยกเป็นพืน้ ที่ทานา 29,412 ไร่ ไม้ผลไม้ยนื ต้น 225 ไร่ และพืชผัก 1,309 ไร่ พืน้ ที่อื่นๆ
ตารางที่ 6 ข้อมูลด้านการเกษตร ตาบลบุ่งคล้า อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หมู่ท่ี พื้นที่การเกษตร (ไร่)
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: สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชัยภูมิ. 2562

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ตารางที่ 7 แหล่งน้าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าของประชาชนตาบลบุ่งคล้า
หมู่บ้านทีไ่ ด้รับประโยชน์
ชื่อแหล่งน้า
พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)
(หมู่ท่)ี
1. ลาห้วยชีลอง
2. ลาห้วยหลัว
3. ลาห้วยประทาว
4. ลาห้วยกุดแหลม
5. ลาห้วยกอก
6. หนองโง้ง

3,400
8,960
3,700
3,500
1,850
700

2,8,7,4
6,10,5,9,2,11,3,8,12,7,4
4,8,12,3,11
3,11,8,12
4
6,5
9

ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)
550
1,192
279
638
144
142

ชื่อแหล่งน้า
7. หนองอ้ายพิมพ์
8. หนองตาดา
9. หนองระเริง
10. หนองสัมพันธ์
11. หนองบ่อใต้
12. คลองไผ่
13. คลองเทา

พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)

หมู่บ้านทีไ่ ด้รับประโยชน์
(หมู่ท่)ี

ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

90
2,000
1,000
1,200
1,600
700
2,000

2
1,10
1,10
3,11,2,5,9
8,12,3,11
4
3,11,8,12

136
321
321
120
136
84
274

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (น้าเพือ่ อุปโภค – บริโภค)
แหล่งน้ากิน – น้าใช้ เพื่ออุปโภค – บริโภค ที่มขี นาดใหญ่ คือ หนองตาดา และหนองสัมพันธ์
หนองตาดา ใช้ผลิตน้าประปาส่วนภูมิภาค หนองสัมพันธ์ ใช้ผลิตน้าประปาระบบผิวดิน
6.2 การประมง การประมงของเกษตรกรในตาบลบุ่งคล้า มีการเลี้ยงปลาเป็นหลัก สภาพการเลี้ยงโดยทั่วไป
เกษตรกรจะขุดบ่อเลีย้ งในแปลงนา ใช้พื้นที่ไม่มากนักประมาณ 100 ตารางเมตรต่อบ่อ รายละ 1 – 2 บ่อ นิยมเลี้ยงปลา
นิล ปลาตะเพียน โดยจะปล่อยบ่อละประมาณ 2,000- 4,000 ตัว เป็นการเลีย้ งเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน เหลือ
บริโภคจะจาหน่าย เลี้ยงเป็นอาชีพไม่มี จากข้อมูลการสารวจเมื่อปี 2561 มีเกษตรกรที่มบี ่อเลีย้ ง จานวน 107 ราย
142 บ่อ คิดเป็นพืน้ ที่ประมาณ 96 ไร่ และปล่อยปลาลงในหนองสัมพันธ์ จานวน 100,000 ตัว
6.3 การท่องเที่ยว ใบเสมาหินทรายบ้านกุดโง้งซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี ตั้งอยู่ที่บ้านกุดโง้งหมู่ที่
4 ตาบลบุ่งคล้า มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์เป็นสถานที่รวบรวมใบเสมาที่พบในบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้าน โดย
นามาเก็บไว้ในอาคารที่ปลูกสร้างทางด้านซ้ายของ ร.ร.บ้านกุดโง้ง ใบเสมาทั้งหมดทาด้วยหินทราย มีลักษณะเป็นแผ่น
ขนาดค่อนข้างใหญ่ ปลายมนแหลม ด้านหน้าจาหลักลายและบางแผ่นมีจารึกอยู่ที่ดา้ นหลังด้วย ใบเสมาที่สลัก
ลวดลายทั้งชนิดแผ่นเรียบและรูปสลักเก็บรักษาไว้ในอาคาร ลวดลายที่ปรากฏบนใบเสมามักเป็นเรื่องราวทางพุทธ
ศาสนาเล่าเรื่องชาดกตอนต่าง ๆ เช่น พรหมนารทชาดก หรือเป็นภาพรูปเคารพ เช่น ภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืน
บนดอกบัว ภาพพระพุทธเจ้าประทับบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ หรือรูปสถูปซึ่งสภาพก่อนปักดินอยู่นอกอาคาร เห็นเพียง
ยอดสถูป ส่วนองค์ระฆังรูปหม้อน้าคงจะ ฝังอยู่ใต้ดิน นับเป็นกลุ่มเสมาที่สวยงามแห่งหนึ่งในเขตอีสานใต้ นอกจากนี้
ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านซ้ายขวาของถนนยังคงมีใบเสมาหินทรายขนาดต่าง ๆ กันปักหลงเหลืออยู่เป็นระยะ ๆ
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6.4 การอุตสาหกรรม หน่วยธุรกิจในเขต อบต.บุ่งคล้า

- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงสี
- โรงขนมจีน

จานวน.....2...... แห่ง
จานวน.....6...... แห่ง
จานวน.....1...... แห่ง

6.5 การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ

- โรงแรม
- รีสอร์ท
- ค้าปลีก – ค้าส่ง
- ห้องพัก
- ร้านค้า

จานวน......1..... แห่ง
จานวน......1..... แห่ง
จานวน......2..... แห่ง
จานวน......10....แห่ง
จานวน......72....แห่ง

ตารางที่ 8 การรวมกลุ่มและสภาพเงินทุนของชุมชนตาบลบุ่งคล้า
จานวน
เงินทุน
ที่ตั้ง
ที่
ชื่อกลุ่ม / องค์กร
สมาชิก
หมุนเวียน
(หมู่ท่)ี
(ราย)
(บาท)
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาน้อย
1
59
15,000
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุ่งคล้า
3
31
31,000
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฉิม
2
60
15,000
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง
7
20
2,000
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดโง้ง
4
34
3,400
6 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านกุดโง้ง
4
15
10,000
7 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านขวาน้อย
1
20
10,000
8 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหัวนา
6
22
10,000
9 กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านขวาน้อย
1
59
81,150
10 กลุ่มฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชาระ
1
40
4,700
11 หนี้
3
31
45,000
12 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
1-12
165
1,000,000
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 10 กลุ่ม
รวม
556
1,307,250
ที่มา :ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ. เวทีชุมชนตาบลบุ่งคล้า. 2562
11

หน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุน
กรมส่งเสริม
การเกษตร

6.6 แรงงาน
ประชากรส่วนใหญ่ในตาบลในตาบลบุ่งคล้า ประกอบอาชีพทาการเกษตร นอกเหนือจากฤดูทานา
แล้วจะทางานรับจ้างทั่วไป ค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท/วัน/คนขึน้ ไป

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวทางจิตใจ รวม 7 แห่ง ดังนี้
1. วัดตาลเดี่ยว
2. วัดนครรังสิต
3. วัดปทุมคงคา
4. วัดโพธิ์ชัย
5. วัดสัมพันธมิตร
6. วัดสามัคคีธรรม
7. วัดศรีสุนทร และสานักสงฆ์ 1 แห่ง
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
1. วันเข้าพรรษา
2. วันออกพรรษา
3. วันสงกรานต์
4. วันขึน้ ปีใหม่
5. ประเพณีวันลอยกระทง
6. ประเพณีบุญประเหวด
7. ประเพณีทาบุญเลีย้ งศาลตาปูุ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ได้รวมกลุ่มจักสาน ทอเสื่อกก ซึ่งใช้วัสดุที่มใี นท้องถิ่นเพื่อสืบทอดให้แก่ลูกหลาน
เยาวชนรุ่นหลัง และทาบายศรีสขู่ วัญ
ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสานพื้นเมือง
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า ทรัพยากรน้า ตาบลบุ่งคล้ามีทรัพยากรแหล่งน้าที่สาคัญ คือ
- ลาห้วยหลัวไหลผ่านทุกหมูบ่ ้าน
- ลาห้วยชีลองไหลผ่าน หมู่ที่ 1,2,7,8,10
- ลาห้วยประทาวไหลผ่าน หมู่ที่ 4
- หนองตาดาเป็นหนองน้าขนาดใหญ่ จะปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ตั้งอยู่ บ้านขวาน้อย หมูท่ ี่ 1
8.2 ป่าไม้ 8.3 ภูเขา 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -
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ส่วนที่ 2
แผนงาน/โครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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แผนงาน/โครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1. โครงการดูแล
มารดาและทารกหลัง
คลอด ปี 2562

1. สร้างความรักและ
ความผูกพันให้เกิดขึน้ ใน
ครองครัวด้วยการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่
2. สร้างการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย ระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน
ท้องถิ่น สถานบริการ
สาธารณสุข
3. เสริมสร้างเด็กปฐมวัย
ให้เจริญเติบโต มี
พัฒนาการสมวัย เป็น
คนเก่ง คนดี และมี
ความสุข

1.อบรมพัฒนา
ความรู้นมแม่และ
เลี้ยงดูทารกหลัง
คลอดแก่แม่/
ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยง
เด็ก/สมาชิกใน
ครอบครัว จานวน
60 คน
2.หญิงหลังคลอด
ได้รับการติดตาม
ดูแลหลังคลอด
และเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ จานวน 50
คน
3.ทารกแรกเกิด
ได้รับการติดตาม
ดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการ จานวน
50 คน

พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

- ร้อยละ100
หญิงหลังคลอดใน
พืน้ ที่รับผิดชอบ
ได้รับการเยี่ยม
ติดตามดูแลหลัง
คลอด
- ร้อยละ 80 แม่
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือน
- ร้อยละ90 เด็ก
สงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการ
และส่งต่อ

1. เยี่ยมติดตามดูแลมารดา
และทารก จานวน 50 คน
ๆละ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2. เยี่ยมติดตามการกินนม
แม่ เมื่อ 6 เดือนหลังคลอด
จานวน 50 คน ๆ ละ 1
ครั้ง
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
21,600.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ
2. โครงการเพิ่มการ
เข้าถึงบริการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
ปีงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
สตรีกลุ่มเสี่ยง
บริการ การตรวจคัด
จานวน 400 คน
กรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรีกลุ่มเสี่ยง
2. เพื่อส่งต่อสตรีที่ตรวจ
พบผลเซลล์มะเร็งปาก
มดลูกเข้ารับการรักษา

พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

- ร้อยละของสตรี
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
- ร้อยละของสตรี
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
เทียบกับจานวนสตรี
อายุ 30-60ปี ที่ยัง
ไม่ตรวจ 5 ปี
ย้อนหลัง (ข้อมูล
จากทะเบียน
โปรแกรมการตรวจ
คัดกรองของสถาน
บริการ)
- ร้อยละ100ของ
สตรีที่ตรวจพบผล
เซลล์ผิดปกติได้รับ
การส่งต่อ

1. จัดอบรมให้ความรู้ สตรี
กลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไป จานวน 250 คน
2. ตรวจค้นหามะเร็งปาก
มดลูกกลุ่มเสี่ยง จานวน
400 ราย
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
39,500.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ
3. โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
มหัศจรรย์ 1000 วัน
แรกแห่งชีวติ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
หญิงตั้งครรภ์
สุขภาพเด็กให้มคี วาม
และเด็ก 0-2 ปี
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ มี ตาบลบุ่งคล้า
สติปัญญาและศักยภาพที่ดี
ในช่วง 1000 วันแรกของ
ชีวติ
2.เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
ให้ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแล
และเอาใจใส่ต่อสุขภาพของ
สตรีตั้งครรภ์และเด็กอายุ
0-2 ปี
3.บูรณาการงานสร้างความ
ร่วมมือจากครอบครัว ภาคี
เครือข่ายและองค์กรต่างๆ
ในการพัฒนาสุขภาพของ
สตรีตั้งครรภ์ และเด็ก 0-2
ปี และครอบครัว
4.เพื่อลดความเหลื่อมล้า
เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่มมี าตรฐาน ตาม
ชุดสิทธิ์ประโยชน์ที่พึ่งได้รับ
กลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็ก
0-2 ปี

พื้นที่
ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพเด็กให้มคี วาม
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ มี
สติปัญญาและศักยภาพที่ดี
ในช่วง 1000 วันแรกของ
ชีวติ
2.เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ตระหนักถึงความสาคัญของ
การดูแลและเอาใจใส่ต่อ
สุขภาพของสตรีตั้งครรภ์
และเด็กอายุ 0-2 ปี
3.บูรณาการงานสร้างความ
ร่วมมือจากครอบครัว ภาคี
เครือข่ายและองค์กรต่างๆ
ในการพัฒนาสุขภาพของ
สตรีตั้งครรภ์ และเด็ก 0-2
ปี และครอบครัว
4.เพื่อลดความเหลื่อมล้า
เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่มมี าตรฐาน ตาม
ชุดสิทธิ์ประโยชน์ที่พึ่งได้รับ
กลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็ก
0-2 ปี

1.ประชุมชีแ้ จงกิจกรรม
โครงการโครงการมหัศจรรย์
1000 วันกับภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในการดูแลสตรี
ตั้งครรภ์และเด็ก 0-2 ปี
-กิจกรรมทางสุขภาพ
-กิจกรรมทางสังคม
2.ให้คาปรึกษาและโภชนาการ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
ทางโภชนาการหรือ BMI ต่า
3.สนับสนุนนมกล่องแก่หญิง
ตั้งครรภ์รายใหม่ทุกราย
4.รณรงค์/ประชาสัมพันธ์การ
ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ใน
ชุมชน
5.จัดกิจกรรมแสดงความยินดี
กับหญิงตัง้ ครรภ์ พิธีรับขวัญ
เด็กแรกเกิดตามประเพณี
โบราณ ประเพณีโกนผมไฟ
โกนจุก พ่อแม่บญ
ุ ธรรม
6.จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือ
ให้เด็กเล็กฟังโดยพี่นักเรียน
และผูส้ ูงอายุในชุมชน
7.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด
ตาบลนมแม่/ชุมชนนมแม่ และ
ตาบลเกลือไอโอดีน
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ
งบประมาณ
จานวน 36,200.บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

4. โครงการติดตาม
ดูแลผูป้ ุวยและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ปีงบประมาณ
2562

1. เพื่อให้ผู้ปุวยญาติ
ชุมชน ร่วมมือในการ
รักษา ลดอาการกาเริบ
ของโรค
2. เพื่อให้ผู้ปุวยสามารถ
ดูแล จัดการ ช่วยเหลือ
ตนเองได้
3. เพื่อปูองกันการ Readmit
4. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ปุวยในชุมชน
5. เพื่อการประเมิน คัด
กรองผู้ปุวยในชุมชน
6. เพื่อผลักดันผูป้ ุวยให้
อยู่ระดับที่ดีขนึ้
7. เพื่อให้กาลังใจ สร้าง
ความศรัทรา และความ
ไว้วางใจ แก่คนในชุมชน

-ผู้ปุวย Long
Term care (ติด
เตียง)
-ผู้ปุวย Palliative
(ผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย)
-ผู้ปุวยพิการ
(อัมพฤกษ์)

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

-ร้อยละ100
ผู้ปุวยติดเตียง
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการดูแล
- ร้อยละ100
ผู้ปุวยระยะ
สุดท้ายได้รับ
การดูแล
- ร้อยละ100
ผู้ปุวยพิการ/
ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ติดตามดูแล
- ร้อยละ100
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ติดตามดูแล

1. จัดอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ ผู้ดูแลผูป้ ุวย และ
การประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน
เช่น พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์องค์การ
บริหารส่วนตาบลบุง่ คล้า
2. ติดตามการดูแลผูป้ ุวย/
ให้บริการพยาบาล ในชุมชน
โดยมี care giver เป็นหัวหน้า
ทีมในการออกเยี่ยมดูแลผูป้ ุวย
ที่บ้าน
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
33,300.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

5. โครงการดูแล
สุขภาพผู้ปุวย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงแบบ
องค์รวม

1.เพื่อให้ผู้ปุวย
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ได้รับยา
ต่อเนื่องครบถ้วน
2.เพื่อให้ผู้ปุวย ได้รับ
การตรวจประเมินผล
การควบคุมภาวะระดับ
น้าตาลของผู้ปุวย
โรคเบาหวานและ
ประเมินความดันโลหิต
ในผู้ปุวยความดันโลหิต
สูง
3.เพื่อให้ความรู้ผู้ปุวยใน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมควบคุมระดับ
น้าตาลและความดัน
โลหิตสูง
4.เพื่อปูองกันความ
รุนแรงและลดการเกิด
โรคแรกซ้อนในผู้ปุวย

1.ผู้ปุวย
โรคเบาหวาน
จานวน 420 คน
2.ผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูง จานวน
387 คน

พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

1.ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ได้รับ
ยาต่อเนื่องครบถ้วน
2.ผู้ปุวยได้รับการตรวจ
ประเมินผลการควบคุม
ภาวะระดับน้าตาลและ
ประเมินความดันโลหิต
3.ผู้ปุวยในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ควบคุมระดับน้าตาล
AIC ต่ากว่า 7 และความ
ดันโลหิตสูง
4.ผู้ปุวยความดันโลหิต
สูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ควบคุมระดับ
systolic/diasolic ไม่เกิน
140/90 mmHg.

1.จัดคลินกิ บริการ
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
จานวน 420 คน
2.จัดคลิกนิกบริการ
ผู้ปุวยความดันโลหิต
สูง จานวน 387 คน
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
19,200.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

6. โครงการ การดูแล
สุขภาพเท้าและ
จัดการแผลที่เท้าใน
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ปี 2562

1. เพื่อให้ผู้ปุวย
เบาหวานได้รับความรู้
และทักษะในการดูแล
สุขภาพเท้าด้วยตนเอง
2. เพื่อคัดกรองผู้ปุวย
โรคเบาหานที่มคี วาม
เสี่ยงต่อการเกิดแผล
ได้รับการดูแลระยะ
เริ่มต้น
3. เพื่อลดอัตราการเกิด
แผลที่เท้าของผู้ปุวย
โรคเบาหวาน
4. เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพเท้าของ
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน

กลุ่มเป้าหมาย
ตรวจเท้าผู้ปุวย
เบาหวาน 420
ราย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

1. ร้อยละผูป้ ุวย
เบาหวานได้รับ
การตรวจ
ประเมินเท้า
2. ร้อยละผูป้ ุวย
เบาหวานได้รับ
การดูแลตาม
แนวทางปฏิบัติ
3. ร้อยละ
ผู้ปุวยเบาหวาน
มีระดับความ
เข้าใจใน
4. ร้อยละผูป้ ุวย
เบาหวานมี
ระดับความรู้สึก
ต่อการชาที่เท้า
5.อัตราการเกิด
แผลใหม่และ
การตัดนิว้ /เท้า/
ขา

1. ศึกษาข้อมูลผูป้ ุวยโรคเบาหวานในเขต
รับผิดชอบ และนามาวิเคราะห์ข้อมูล
2. ประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงานและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
3. กาหนดวิธีการและวางแผนหาแนวทาง
ดาเนินงาน
4. ประชุมชีแ้ จงโครงการและการปฏิบัติ
ดูแลสุขภาพเท้า
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ ทางหอกระจาย
ข่าว
6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตามโปรแกรม
การดูแลสุขภาพเท้าโรคเบาหวาน ตาม
ความรุนแรง
7.กาหนดทีมผู้รับผิดชอบ มอบหมาย
บทบาทหน้าที่ แต่ละทีมประกอบด้วย
บุคลากรจาก รพสต.บุง่ คล้าและ
อาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้าน
8. จัดทาแนวทางปฏิบัติการดูแลเท้าผู้ปุวย
9. ประชุมชีแ้ จงแนวทางโครงการและ
แนวทางปฏิบัตกิ ารดูแลเท้าผู้ปุวยเบาหวาน
10. อบรม อสม. จิตอาสา ที่รับผิดชอบแต่
ละหมู่บ้าน ให้มีความรู้ และสามารถดูแล
แผลเบาหวานเบื้องต้นก่อนส่งพบ
ศัลยแพทย์
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ จานวน โรงพยาบาล
18,600.- บาท
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ
7. โครงการอาหาร
ปลอดภัยชะลอวัย
ชะลอโรค

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อให้ประชาชนใน
ประชาชนในพื้นที่
พืน้ ที่ มีความตระหนักใน ตาบลบุ่งคล้า
การสร้าสุขภาพตนเอง
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องผักสมุนไพร
และเลือกรับประทาน
อาหารมากขึน้
3.เพื่อให้เกิดงานวิจัย
และนวัตกรรมในการส
ร้าสุขภาพตามวิถชี ุมชน

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

1.ประชาชนใน
พืน้ ที่ มีความ
ตระหนักใน
การสร้าสุขภาพ
ตนเอง
2.ประชาชนมี
ความรู้เรื่องผัก
สมุนไพรและ
เลือก
รับประทาน
อาหารมากขึน้
3.เกิดงานวิจัย
และนวัตกรรม
ในการสร้า
สุขภาพตามวิถี
ชุมชน

1.ศึกษาความรู้เรื่องผัก
สมุนไพรวอเตอร์เครส
2.จัดทาแปลงสาธิตการปลูก
สมุนไพรเพื่อเผยแพร่กระจาย
พันธ์
3.จัดอบรมองค์ความรู้การสร้า
สุขภาพเบาหวาน/ความดันที่มี
ไขมันสูง
4.ติดตามและขยาบผลการกิน
และการปลูกสมุนไพรวอเตอร์
เครสในพื้นที่ตาบลบุง่ คล้า
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
27900.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

8. โครงการอบรมแกนนา
ออกกาลังในผู้สูงอายุกลุ่ม
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอด
เลือดด้วยเทคนิคเต้า
เต๋อซิน

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้
เห็นความสาคัญของ
การออกกาลังกายและ
มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม
ด้วยเทคนิค เต้าเต๋อซี่น
ซี และสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได้
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2.เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผู้สูงอายุ
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ตามหลัง
ของ 3 Self

พื้นที่
ดาเนินการ
-แกนนาออกกาลัง โรงพยาบาล
หมู่บ้านละ 5 คน
ส่งเสริม
รวม 60 คน
สุขภาพตาบล
ผู้สูงอายุที่มีความ บุ่งคล้า
เสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
หมู่บ้านละ 5 คน
รวม 60 คน
กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

- ร้อยละ100
ของผู้สูงอายุที่
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย
จิตใจ เข้มแข็ง
- ร้อยละ100
ผู้สูงอายุได้ฝึก
สมาธิในการทา
กิจกรรมและฝึก
ปฏิกิริยารับรู้
และตอบสนอง
ต่อการ
เคลื่อนไหว
- ร้อยละ 100
ของผู้สูงอายุมี
ความรู้และมี
ทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้

1. คัดเลือกแกนนาออกกาลัง
กายหมู่บ้านละ 5 คน รวม
60 คน และผูส้ งู อายุที่มี
ความเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือดหมู่บ้านละ 5 คน
รวม 60 คน โดยการตรวจ
พืน้ ฐาน คือ ชั่งน้าหนัก
ส่วนสูง เพื่อคานวณค่าดัชนี
มวลกายและตรวจวัดความ
ดัน ดูประวัติผลการตรวจ
ไขมันและโปรตีนต่างๆใน
เลือด
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2.จัดอบรมแกนนาและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เทคนิค เต้าเต๋อซิน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม 2561กันยายน 2562

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
22100.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

9.โครงการเรื่องเพศคุยได้
ในครอบครัวประจาปี
2562

1.เพื่อเพิ่มความรู้ ความ
เข้าใจ ปรับทัศนคติและ
เสริมสร้างศักยภาพพ่อ
แม่/ผู้ปกครอง ในการ
สื่อสารเรื่องเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์
ในวัยรุ่น
2.เพื่อให้พอ่ แม่/
ผู้ปกครอง มีความ
เข้าใจถึงความจาเป็นใน
การสอนเพศศึกษาและ
อนามัยการเจริญพันธุ์
ในวัยรุ่น
3.เพื่อเป็นการปรับ
ทัศนคติการสื่อสาร
เรื่องเพศในครอบครัว

ครอบครัว
กลุ่มเปูาหมาย
จานวน 30
ครอบครัวๆละ 2
คน ประกอบไป
ด้วย บิดา มารดา
และบุตร รวม
ทั้งสิ้นเป็นจานวน
60 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

ตัวชีว้ ัด (KPI)

กิจกรรม

-ร้อยละ 80 พ่อ
แม่/ผู้ปกครอง มี
ความเข้าใจ
ทัศนคติ ความ
จาเป็นในการ
สอนเพศศึกษา
และอนามัยการ
เจริญพันธุ์ใน
วัยรุ่น

1.ประชุมคณะเพื่อพิจารณา
การดาเนินการประจาปี
2562
2.ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการ
สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรม
ตามโครงการฯ
3.ดาเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการ
4.ประเมินผลโครงการโดย
การสังเกตพฤติกรรมผู้ที่เข้า
ร่วมอบรมขณะที่ทาการ
อบรมและหลังจากที่ทาการ
ฝึกอบรม แบบประเมินความ
พึงพอใจ สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมและสรุปผลการ
ฝึกอบรม
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม 2561กันยายน 2562

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
29,200.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตาบลบุ่งคล้า อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

10. โครงการลดความ
รุนแรงรักเป็น
ปลอดภัยไม่ท้องก่อน
วัยห่างไกลจากยาเสพ
ติด

1. เพื่อลดความรุนแรงใน
หมู่เยาวชนให้มีจิตสานึก
รัก สามัคคีปรองดองกัน
2. เพื่อให้เยาวชน
ตระหนักถึงผลเสียของ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนและรูจ้ ักหลีกเลี่ยง
3. เพื่อสอนให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะในการ
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธ
การใช้ยาเสพติด
4. เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนของ
ชุมชน

นักเรียน เยาวชน
ในพื้นที่หมู่บ้าน/
ชุมชนที่ จานวน
50 คน

ณ เขื่อนจุฬาภรณ์
การไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย
อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน
เยาวชนรูจ้ ัก
ปูองกันไม่ท้อง
ก่อนวัย และ
เรื่องยาเสพติด

1.ประชุมคณะเพื่อพิจารณา
การดาเนินการประจาปี 2562
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการ
สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรม
ตามโครงการฯ
3.ดาเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ
4.ประเมินผลโครงการโดยการ
สังเกตพฤติกรรมผู้ที่เข้าร่วม
อบรมขณะที่ทาการอบรมและ
หลังจากที่ทาการฝึกอบรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
และสรุปผลการฝึกอบรม
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
62,900.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตาบลบุ่งคล้า อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

11. โครงการฟันสวย
ยิม้ ใส

1.เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
– ป.3 มีทักษะการแปรง
ฟันอย่างถูกวิธี
2.เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
– ป.3 สามารถดูแล
สุขภาพช่องปากตนเอง
ได้
3.เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
– ป.3 ไม่มีฟันแท้ผุ
4.เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
– ป.3 ได้รับการดูแล
สุขภาพช่องปากโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

กลุ่มเป้าหมาย
1.นักเรียนชั้น
อนุบาล – ป 3
จานวน 55 คน
2. ผู้ปกครอง
จานวน 55 คน

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

โรงเรียนชุมชนบุ่ง
คล้าวิทยา

1.เด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาล – ป.
3 มีทักษะการ
แปรงฟันอย่าง
ถูกวิธี
2.เด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาล – ป.
3 สามารถดูแล
สุขภาพช่องปาก
ตนเองได้
3.เด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาล – ป.
3 ไม่มีฟันแท้ผุ
4.เด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาล – ป.
3 ได้รับการ
ดูแลสุขภาพช่อง
ปากโดยการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง

-จัดกิจกรรมฝึกทักษะการ
แปรงฟันอย่างถูกวิธีในโรงเรียน
หลังรับประทานอาหาร
กลางวัน
-เฝูาระวังปูองกันฟันผุด้วยการ
ตรวจฟันโดยครูประจาชั้นทุก
สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง
-จัดอบรมให้ความรู้การเฝูา
ระวังโรคในช่องปากและการ
แปรงฟันถูกวิธี
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
22775.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้า
วิทยา

แผนงาน/โครงการ
12.โครงการ อบรม
ปูองกันเด็กจมน้า

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่ง
คล้าวิทยา และโรงเรียน
บ้านขวาน้อยมีความรู้
และทักษะการเอาชีวิต
รอด และมีความรู้
พืน้ ฐานในการ
ช่วยเหลือผู้จมน้าและ
การปฐมพยาบาล
2.เพื่อลดปัญหา
เด็กไทยอายุต่ากว่า 15
ปี เสียชีวติ จากการ
จมน้า
3.เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการร่วมมือ
ให้นักเรียนรู้การเล่นน้า
ปูองกัน
ช่วยเหลือการจมน้า

-เด็กนักเรียนชั้น
ป.4-6 คน
โรงเรียนชุมชนบ้าน
บุ่งคล้าวิทยา และ
โรงเรียนบ้านขวา
น้อย จานวน 53
คน
-ผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน
10 คน ได้แก่
วิทยากร จานวน 4
คน และครู
จานวน 6 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
โรงเรียนชุมชน
บ้านบุ่งคล้า
วิทยา และ
สระว่ายน้า
ของหน่วยงาน
ภาครัฐหรือ
เอกชนที่ได้
มาตรฐาน
ความ
ปลอดภัย
ภายในตาบล
หรือใกล้เคียง
(สระว่ายน้า
ช. สันติสุข
ตาบลบ้านเข
ว้า อาเภอ
เมือง จังหวัด
ชัยภูมิ)

ตัวชี้วัด (KPI)
1.นักเรียน
โรงเรียนชุมชน
บ้านบุ่งคล้า
วิทยา และ
โรงเรียนบ้านขวา
น้อยมีความรู้
และทักษะการ
เอาชีวิตรอด
และมีความรู้
พืน้ ฐานในการ
ช่วยเหลือผู้
จมน้าและการ
ปฐมพยาบาล
2.ลดปัญหา
เด็กไทยอายุต่า
กว่า 15 ปี
เสียชีวติ จากการ
จมน้า
3.ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการ
ร่วมมือให้นัก
เรียนรู้การเล่น
น้า ปูองกัน
ช่วยเหลือการ
จมน้า
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กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1.ประชุมคณะครูโรงเรียน
ตุลาคม 2561ชุมชนบ้านบุง่ คล้าวิทยาและ กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านขวาน้อย เพื่อ
ชีแ้ จงแนวทางและวาง
แผนการดาเนินการ
2.จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุมัติตอ่ คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุง่
คล้า
3.ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามโครงการ
4.จัดอบรมเรียนรู้การเล่นน้า/
ช่วยเหลือผู้จมน้าในโรงเรียน
และสร้างประสบการณ์เล่น
น้าในสวนน้าเอกชน
5.สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
33,960.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้า
วิทยา

แผนงาน/
โครงการ
13.โครงการ เป็น
หนึ่งโดยไม่พ่งึ ยา
เสพติด “Bungkla
We Are Number
One”

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนมีความ
ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพ
ติดทุกประเภท
2.เพื่อสร้างพลังความเข้มแข็งในการ
ต่อต้านเสพติด มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทัง้
ร่างกายและจิตใจ และปูองกันตนเองได้
ตลอดจนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด
3.เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนมีความกล้า
แสดงออกตามความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจตลอดจนมีการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
4.เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนมีภาวะ
ความเป็นผู้นา สามารถแก้ปัญหา คิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ การนาเสนอ
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
5.เพื่อสร้างเครือข่ายชมรม TO BE
NUMBER ONE

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน
โรงเรียนชุมชน
บ้านบุ่งคล้า
วิทยา ระดับชั้น
อนุบาล 1-2 ,
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
1-3 จานวน 123
คน

พื้นที่
ดาเนินกา
ร
โรงเรียน
ชุมชนบ้าน
บุ่งคล้า
วิทยา

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

1.เยาวชนในโรงเรียนมีความ

1.ประชุมคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุง่ คล้า
วิทยา เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางวาง
แผนการดาเนินงานโครงการ
2.จัดทาโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบุง่ คล้า
3.ประสานงานบุคคล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการดาเนิน
กิจกรรมดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดอบรมองค์ความรูอ้ ันตรายของยาเสพติด
จัดนิทรรศการให้เยาวชนได้ศึกษาองค์ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด และกิจกรรมการ
แสดงออกของเครือข่ายเยาวชนในการต่อต้าน
ยาเสพติด
5.จัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยฝึกการเต้นประกอบจังหวะเพลง และเต้น
ประกอบอุปกรณ์ (Dancing far away)
ระดับชั้นอนุบาล – ม.3
6.จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมกับชุมชน
7.ควบคุมกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ
8.สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการส่งให้กองทุน สปสช. ตาบลบุง่ คล้า

ตระหนักถึงโทษของอบายมุข
และยาเสพติดทุกประเภท
2.สร้างพลังความเข้มแข็งใน
การต่อต้านเสพติด มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ สามารถ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทัง้
ร่างกายและจิตใจ และ
ปูองกันตนเองได้ ตลอดจนไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3.เยาวชนในโรงเรียนมีความ
กล้าแสดงออกตาม
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจตลอดจนมี
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
4.เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนมี
ภาวะความเป็นผู้นา สามารถ
แก้ปัญหา คิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ การนาเสนอ
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
5.เพื่อสร้างเครือข่ายชมรม

TO BE NUMBER ONE
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
โรงเรียนชุมชน
จานวน 28,389.- บุ่งคล้าวิทยา
บาท

แผนงาน/โครงการ
14. โครงการมหกรรม
รวมพลเต้นต้านยา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความตระหนักถึง
โทษอบายมุขและยาเสพติดทุก
ประเภท แก่สมาชิกและ
เครือข่ายชมรมทูบนี ัมเบอร์วัน
และประชาชนทั่วไป
2.เพื่อปลุกกระแสต่อต้านยา
เสพติดและอบายมุขที่เป็นภัย
คุกคามต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและประเทศชาติ
3.เพื่อสร้างพลังความเข้มแข็ง
ในการต่อต้านยาเสพติดแก่
สมาชิกชมรมและเครือข่าย
4.เพื่อให้สมาชิกในชมรมและ
เครือข่ายตลอดจนเยาวชนใน
หมูบ่ า้ น ได้กล้าแสดงออกตาม
ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ ฝึกการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม
5.เพื่อให้เยาวชนในหมูบ่ า้ นมี
ภาวะผู้นา สามารถแก้ปัญหา
มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
การนาเสนอผลงานด้วยความ
ภาคภูมใิ จ

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนสมาชิก
ชมรม ทูบีนัม
เบอร์วัน 250
คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ห้องประชุม/
ลานออกกาลัง
กาย องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

1.สร้างความตระหนักถึงโทษ
อบายมุขและยาเสพติดทุก
ประเภท แก่สมาชิกและ
เครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์
วันและประชาชนทั่วไป
2.ปลุกกระแสต่อต้านยาเสพ
ติดและอบายมุขที่เป็นภัย
คุกคามต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและประเทศชาติ
3.เสร้างพลังความเข้มแข็งใน
การต่อต้านยาเสพติดแก่
สมาชิกชมรมและเครือข่าย
4.สมาชิกในชมรมและ
เครือข่ายตลอดจนเยาวชนใน
หมู่บ้าน ได้กล้าแสดงออก
ตามความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ ฝึกการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคม
5.เยาวชนในหมู่บ้านมีภาวะ
ผู้นา สามารถแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์การนาเสนอ
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

-จัดอบรมเครือข่าย
เยาวชน ทูบีนัมเบอร์วัน
จานวน 12 หมู่บ้าน 250
คน องค์ความรู้เรื่องสาร
เสพติด การออกกาลังกาย
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ จานวน คณะกรรมการหมู่บ้าน
28700.- บาท
หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งคล้า
ตาบลบุ่งคล้า อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

15. โครงการลดพุงลด 1.เพื่อสร้าความตระหนัก
โรคเพื่อชีวติ ใหม่ ปี
ถึงความรุนแรงของโรค
2562
อ้วน โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอด
เลือดที่คุกคามวิถีชวี ิต
และสุขภาวะประชาชน
ในชุมชน
2.เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอและ
ยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)

-ผู้ที่มีรอบเอวเกิน
มาตรฐาน (ชาย
เกิน 90 ซม. หญิง
เกิน 80 ซม.)
-ผู้ปุวย
โรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง/
ไขมันสูง
-ประชาชนทั่วไป
ในเขตตาบลบ่ง
คล้า

ลานออกกาลังกาย
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบุ่งคล้า

-ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมโครง
ดารมีรอบเอว
ลดลง
-มีกลุม่
เครือข่าย
กิจกรรมออก
กาลังกายใน
ชุมชน
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กิจกรรม
-จัดกิจกรรมออกกาลังกาย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30
นาที เป็นอย่างน้อย
-ประเมินผลการลดพุง ทุก
เดือน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
23500.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชมรม อสม.ตาบลบุง่
คล้า

แผนงาน/
โครงการ
16. โครงการ ฟัน
สวย ยิม้ สดใส
สาหรับเด็กอ่อน
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเดกเล็ก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)

1.เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย
จากโรคฟันผุ
2.เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาครูประจาศูนย์
เด็กเล็ก และผูป้ กครอง
เด็กให้เข้าใจวิธแี ปรงฟัน
อย่างถูกวิธี
3.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครู
ผู้ปกครอง ในการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

1.เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุง่ คล้า
ตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 72
คน
2.ผู้ปกครองในใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้า จานวน
70 คน
3.บุคลากร
ทางการศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน
จานวน 4 คน

ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้า อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ร้อยละ 80
นักเรียน ศพด.
มีอัตราการเกิด
โรคฟันผุลดลง
ร้อยละ 100
นักเรียนที่มี
ปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก ได้รับ
การส่งต่อการ
รักษา
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กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1.จัดเวทีอบรมให้ความรู้แก่
ตุลาคม 2561ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนา
กันยายน 2562
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้าบุคลากรทาง
การศึกษา ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุง่ คล้า
2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก สารวจ
ข้อมูลเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการ
มีฟันผุ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลบุง่
คล้า อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ
3.อบรมและฝึกปฏิบัติการ
แปรงถูกวิธีให้แก่เด็กและ
ผู้ปกครอง
4.สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ จานวน ศูนย์พัฒนาเด็ก
24,520.- บาท
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

17.โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้
ปลอดสารพิษตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อให้เด็ก ได้
รับประทานผักปลอด
สารพิษจากโครงการ
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ผู้ปกครอง และครู
ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการปลูกผัก
ปลอกสารพิษและ
สามารถปฏิบัติได้จริง
ในชีวิตประจาวัน

เด็กนักเรียนศพด.
ตาบลบุ่งคล้า
จานวน 70 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ศพด.ตาบลบุ่ง
คล้า อาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

ตัวชี้วัด (KPI)

กิจกรรม

ร้อยละ 80
ทัศนคติและ
จิตสานึกที่ดี
ต่อการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
และการ
ดาเนินชีวติ วิถี
ไทย

1.ให้ความรู้เรื่องการดาเนินชีวติ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ปลูกผักพืชสวนครัว/พืชสมุนไพร
- สารวจแหล่งที่จะปลูก
- เลือกชนิดผักเช่นผักกาดขาว,ผักบุง้ ,
มะเขือ,พริกชี้ฟูา,ผักกวางตุง้ ,โหระพา เป็น
ต้น
- ปรับพื้นที่ และดาเนินการปลูกผักสวน
ครัว โดยไม่ใช้สารเคมี
3.ให้ครูจัดแบ่งเวรให้กับผู้ปกครองในการ
ช่วยกันดูแล ผักในแปลงปลูก
4.ครูผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
การบริโภคผักสดในห้องเรียน เพื่อให้
นักเรียนเห็นความสาคัญของผัก และ
รับประทานผักเพิ่มขึน้
5.นาพืชผักที่ได้จากโครงการไปประกอบ
อาหารกลางวันให้กับเด็กใน ศพด.อบต.บุ่ง
คล้า
6.นาผักที่เหลือกินจากโครงการ โดยจัดให้
เด็กขาย นาเงินมาเป็นทุนในการซือ้ เมล็ด
พันธ์ปลูกต่อไป
7.มีการประเมินความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมจากกลุม่ ผู้ปกครอง และ
ประเมินผลเด็กด้วยการให้เด็กสื่อด้วย
ภาพเขียน

31

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม
2561กันยายน
2562

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ จานวน ศูนย์พัฒนาเด็ก
8,100.- บาท
เล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้า อาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

แผนงาน/โครงการ
18.โครงการกาจัดเหา
สาหรับนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลบุง่ คล้า

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อกาจัดเหานักเรียน เด็กนักเรียนศพด.
ใน ศพด.ตาบลบุ่งคล้า ตาบลบุ่งคล้า
2.เพื่อนักเรียนมีสมาธิ จานวน 70 คน
ในการเรียนเพิ่มขึน้

พื้นที่
ดาเนินการ
ศพด.ตาบลบุ่ง
คล้า อาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนใน
ศพด.ตาบลบุ่ง
คล้า ได้รับการ
กาจัดเหาอย่าง
ถูกวิธีและไม่มี
การระบาดใน
เหา
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กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1.เสนอโครงการเพื่อขอ
ตุลาคม 2561อนุมัติ
กันยายน 2562
2.ประชุมชีแ้ จงเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานร่วมกัน
3.จัดซือ้ ยากาจัดเหาและ
อุปกรณ์อื่นๆ
4.ประสานงานขอความ
ร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง
ทราบ
5.กาจัดเหาให้นักเรียนโดย
ติดต่อกัน จานวน 3 ครั้ง
ห่างกัน 2 สัปดาห์
6.ประเมินโครงการ

งบประมาณ
งบประมาณ จานวน
4,760.- บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

แผนงาน/
โครงการ
19. โครงการ
ประชุม
คณะกรรมการ/ที่
ปรึกษา/
อนุกรรมการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการกองทุน
2. เพื่อการพิจารณาออกระเบียบ
ของกองทุน
3. เพื่อพิจารณาแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนตาบลบุ่ง
คล้า
4. เพื่อควบคุมและกากับดูแลการ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและจัดทาบัญชีหรือ
ทรัพย์ของกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกาหนด
5. เพื่อกากับดูแล ตรวจสอบ
หน่วยงาน กลุม่ องค์กรที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ให้
ใช้จ่ายเงินและดาเนินงาน ตาม
โครงการที่คณะกรรมการกองทุน
สปสช.อนุมัติ
6.เพื่อพิจารณาให้เห็นชอบการ
จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
รายงานรับจ่ายเงินคงเหลือของ
กองทุน

1.เปูาหมายเชิง
ปริมาณ จานวน
ครั้งที่ประชุม รวม
13 ครั้ง
2.เปูาหมายเชิง
คุณภาพ
- การบริหาร
จัดการกองทุน
เป็นไปตามห้วง
เวลาที่กาหนด
และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ
- ประชาชนที่
ได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุข
ตามแผนงาน/
โครงการของ
กองทุนฯใน
ปีงบประมาณ
2562 น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบุ่งคล้า

พื้นที่
ดาเนินการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า

ตัวชี้วัด (KPI)
- ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติ
- ร้อยละ80 ของ
ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบ
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กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1.ขั้นตอน
ตุลาคม 2561-เสนอโครงการต่อกองทุน
กันยายน 2562
หลักประกันสุขภาพตาบลบุง่ คล้า
-ประชุมหารือซักซ้อมแนวทางการ
จัดกิจกรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
-จัดหางบประมาณ
-ดาเนินการตามโครงการ
-ติดตามผลการดาเนินงาน
-ประเมินผล/สรุปผลการ
ดาเนินงาน
-รายงานผลการดาเนินงานต่อ
กองทุนประกันสุขภาพตาบลบุง่ คล้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2.วิธีการดาเนินงาน
-จัดเตรียมประชุม คณะกรรมการ
อนุกรรมการที่ปรึกษา
- พิจารณาวาระการประชุม
- พิจารณาอนุมัติแผนงาน
โครงการ กิจกรรม
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
- ติดตามตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรม
- สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ จานวน กองทุน
50,375 บาท
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ที่
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุง่ คล้า

แผนงาน/
โครงการ
20. โครงการ
จัดซือ้ วัสดุและ
ครุภัณฑ์ ประจาปี
งบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)

1.เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานของ
กองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อความสะดวก
ในการรายงานระบบ
ออนไลน์และจัดทา
รายงานกองทุน

1.เปูาหมายเชิง
ปริมาณ ได้แก่
- จัดซือ้ วัสดุ
สานักงาน จานวน
16 รายการ
- จัดซือ้ วัสดุ
คอมพิวเตอร์
จานวน 4 รายการ
2.เปูาหมายเชิง
คุณภาพ
- งานบริหาร
เอกสารของกองทุน
ฯเกิดความสะดวก
รวดเร็ว
- การขับเคลื่อน
การงานดาเนินงาน
ของกองทุนฯบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมาย

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า

ร้อยละ 80
ของผลสัมฤทธิ์
ด้านงาน
เอกสาร
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กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม 2561-เสนอแผนงาน/โครงการ/
กันยายน 2562
กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการและ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
2.ประชุมหารือซักซ้อม
วางแผน กาหนดพื้นที่
เปูาหมาย กาหนดเนือ้ หาและ
รูปแบบวิธีการดาเนินงาน
3.จัดหางบประมาณ จัดซือ้ /จัด
จ้างตามระเบียบ
4.ประชาสัมพันธ์โครงการและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.ดาเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม
6.ติดตามผลการดาเนินงาน
7.สรุปผลการดาเนินงาน
8.รายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
งบประมาณ
15,000 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุง่
คล้า

แผนงาน/
โครงการ
21.โครงการเงิน
อุดหนุนสาหรับ
การดาเนินการ
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่ออุดหนุนสาหรับ
การดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านดาเนินการ
จานวน 12 หมู่บ้าน

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จานวน 12
หมู่บ้าน

พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สุขภาพและการ
ปูองกันโรค เฝูา
ระวังปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
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กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม 2561-เสนอแผนงาน/โครงการ/
กันยายน 2562
กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการและ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
2.ประชุมหารือซักซ้อม
วางแผน กาหนดพื้นที่
เปูาหมาย กาหนดเนือ้ หาและ
รูปแบบวิธีการดาเนินงาน
3.จัดหางบประมาณ จัดซือ้ /จัด
จ้างตามระเบียบ
4.ประชาสัมพันธ์โครงการและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.ดาเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม
6.ติดตามผลการดาเนินงาน
7.สรุปผลการดาเนินงาน
8.รายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
อุดหนุนหมู่บ้านละ
20,000 บาท
จานวน 12 หมู่บ้าน
รวมเป็นเงิน
240000.-บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด,
องค์กรภาค
ประชาชน
(หมู่บ้าน)

แผนงาน/
โครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)

กลุ่มเป้าหมาย

22.โครงการ
รณรงค์และ
ปูองกันโรคพิษสุนขั
บ้า

1.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีความรู้
และวิธีปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
2.สนุขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนพิษสุนขั
บ้า

ประชาชนหมู่บ้านใน
เขตรับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

-ร้อยละ 80
สนุขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนพิษสุนัข
บ้า
-ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความรู้วธิ ีการ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

-สนุขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนพิษสุนัขบ้า ทัง้ 12
หมู่บ้าน
-ควบคุมประชากร สนุขและ
แมว โดยการทาหมันร่วมปศุ
สัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562

งบประมาณ
30000.-บาท

สานักปลัด

23.โครงการ
รณรงค์และ
ปูองกันโรคเอดส์

1.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีความรู้
และวิธีปูองกันโรค
เอดส์

เด็กและเยาวชน
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ม. 1 – 12
ตาบลบุ่งคล้า

-ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความรู้วธิ ีการ
ปูองกันโรค
เอดส์

-อบรมให้ความรูแ้ ละวิธี
ปูองกันโรคเอดส์ แก่เยาวชน
หมู่ที่ 1 – 12 ตาบลบุ่งคล้า
-ประเมินผลการมีความรู้
หลังจากการอบรม

ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562

งบประมาณ
20000.-บาท

สานักปลัด
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กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข เป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมาย
การพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือไม่
และโครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข กาหนดกรอบ แนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินผล
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนกาหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กาหนด
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
3. ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล
4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพ
5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ
6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเปูาหมาย
ทีไ่ ด้รับบริการ และการประเมินผลผิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
7. การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข อาจนาแนวทางทั้งหมดที่กาหนด
มาใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความสาเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับคณะกรรมการฯ จะ
พิจารณา
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1.2 การกาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดแนวทาง ดังนี้
1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล
3. การประเมินผลกระทบ
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตงั้ แต่ก่อนเริ่มโครงการ
พัฒนาตามแผนดาเนินงานจนสิน้ สุดโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นนาเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โครงการพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้
1.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้
1. กาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล
4. ประชุมชีแ้ จงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียม
ข้อมูลสาหรับรองรับการประเมินก่อนลงพื้นที่จริง
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5. ลงพืน้ ที่สาหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่กาหนด
6. ประชุมสาหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางและ
วิธีการที่กาหนด
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
1) ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามและ
ประเมินผล ร่วมรับประโยชน์ ร่วมปฏิบัติ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการประสานงาน
ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในพื้นที่
2) ได้ใช้หลักการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งช่วยกันกาหนด
ว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าควรจะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างใด
3) ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า โดยให้ทุกฝุายเข้ามามีส่วนร่วมและ
กาหนดปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขถึงความเป็นไปได้ของแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาไปพร้อ มประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสนอแผนงานได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงเกิดความพึงพอใจและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
4) ประชาชนได้กาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
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