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ส่วนที ่ 1 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

          ประวัติความเป็นมา 
 ความเป็นมาของตําบลบ้านพลวง    ในอดีตการอพยพตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยใหม่ของราษฎรป๎จจัยหลักที่สําคัญ  คือ
แหล่งนํ้า ทั้งนํ้าดื่ม นํ้าใช้และนํ้าเพื่อการเกษตร   มีแหล่งนํ้าขนาดใหญต่รงที่ตั้งบ้านพลวง หนองนํ้าขนาดใหญ่น้ีจะมีพืชนํ้าชนิด
หน่ึงคล้ายต้นกก ชาวบ้านเรียกต้น (พลวง)   เป็นพืชนํ้าที่เล็กกว่าต้นกกและ มีจํานวนมาก   ทําให้ทุกคนตัดสินใหต้ั้งชื่อหมู่บ้าน
ตามหนองน้ีและพืชชนิดน้ี  คือ   ต้นพลวง ซ่ึงเป็นพืชนํ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และมีจํานวนมากกว่าพืชนํ้าชนิดอ่ืน ๆ 
 อีกประการหน่ึง  คือ  บริเวณปราสาทหินโบราณรอบด้านสี่ทิศ มีร่องนํ้า  หรือคูนํ้า  ขนาดกว้าง ประมาณ ๘ – ๙ 
เมตร  ยาวประมาณ  ๒๐ – ๓๐ เมตร  ด้านทิศเหนือ  ทิศใต้และทิศตะวันตก  จะเป็นบารายล้อมทั้งสามด้านของปราสาทหิน
ศิลาแลง ซ่ึงขอมได้สร้างไว้ตามประวัติศาสตร์  ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗  คูนํ้าจะเต็มไปด้วยพืชนํ้า   คือ  ต้นพลวง  ซ่ึง
เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหน่ึงที่ยืนยันได้ว่าตั้งชื่อหมู่บ้าน ตําบล ตามชื่อพืชนํ้าในพื้นที่   นอกจากน้ี ทางกรมศิลปากรได้สํารวจและ
บูรณะซ่อมแซม ปราสาทหินบ้านพลวง ให้คงทนถาวรและมีสภาพเหมือนเดิม  ยกฐานะและประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
โบราณสถาน โบราณวัตถุสมัยขอมโบราณอีกด้วย 

 คนกลุ่มแรกที่อพยพมาอาศัยอยู่ในตําบลบ้านพลวง คือ 
  กลุ่มที่ ๑  มาจากเขตอําเภอเมือง  ซ่ึงมีอาชีพในการตดัไม้ซุงของโรงเลื่อยจักรีศรีสุรินทร์ 
  กลุ่มที่ ๒  คนในพื้นที่  เพราะเป็นทางผ่านไปมา ระหวา่งเมืองสุรินทร์กับสาธารณรัฐกัมพูชาทางช่องจอม 
เม่ือประชาชนที่ผ่านไปมา พบพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับอาชีพความเปน็อยู่ จึงตัง้บ้านเรือนอาศยัมาจนถงึป๎จจุบัน 

  เดิมหมู่บา้นในตําบลบ้านพลวงอยู่ในตําบลกังแอน  ไดแ้ยกตั้งเปน็ตําบลบา้นพลวง เม่ือป ีพ.ศ. ๒๕๓๔  ซ่ึง
ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน  ปี ๒๕๓๘ ได้แยกหมูบ่้านเพิ่มขึ้นอีก เป็นหมู่ท่ี ๑๒ เป็นบ้านกุมพะเนียง  ต่อมาในป ี ๒๕๔๔  ได้
แยกบ้านสวายซอ  ออกจากบ้านอําปึลกง  ตัง้เป็น หมู่ท่ี ๑๓ และปี ๒๕๔๗ แยกบ้านหนองพลวงเป็นหมู่ท่ี  ๑๔  ซ่ึงป๎จจุบันมี
ทั้งสิ้น  ๑๔  หมู่บ้าน  ดังน้ี 

หมู่ท่ี ๑ บ้านพลวง 
หมู่ท่ี ๒ บ้านพลวงใต ้
หมู่ท่ี ๓ บ้านกันจาน 
หมู่ท่ี ๔ บ้านบัลลงัก์ 
หมู่ท่ี ๕ บ้านโคกตามอน 
หมู่ท่ี ๖ บ้านโคกตะเคยีน 
หมู่ท่ี ๗ บ้านปง๎เม็ง 
หมู่ท่ี ๘ บ้านนิคมซอยสอง 
หมู่ท่ี ๙ บ้านอําปึลกง 
หมู่ท่ี ๑๐ บ้านตาโสร์ 
หมู่ท่ี ๑๑ บ้านโคกเพชร 
หมู่ท่ี ๑๒ บ้านกุมพะเนียง 
หมู่ท่ี ๑๓ บ้านสวายซอ 
หมู่ท่ี  ๑๔  บ้านหนองพลวง 

             ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเม่ือวนัที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ตามพระราชบญัญตัิสภาตาํบล
และองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
               1.1  ท่ีตั้ง  

             ตัง้อยู่ทางทศิใต้ที่ว่าการอําเภอปราสาท  ระยะทาง  ๑  กิโลเมตร  มีเน้ือที่ประมาณ  ๔๕   ตาราง
กิโลเมตร    มีอาณาเขต ดังน้ี 
         ทิศเหนือ    ตดิต่อตําบลกังแอน  อําเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์  โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจากริมฝาย
ชลประทานด้านตะวันตก บริเวณพิกัด  UB ๒๔๖๑๕๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตัดถนนสายบ้านยาง – บ้านป๎งเม็ง  
บริเวณพิกัด UB ๒๖๘๑๖๔ ไปตามถนนสายบ้านปะอาว-บ้านอําปึลกง จดถนนทางหลวงสายโชคชัย – เดชอุดม  ทางทิศใต้
บริเวณพิกัด UB ๒๘๒๑๗๕ ไปตามแนวริมถนนหลวงโชคชัย – เดชอุดม ตัดถนนสายสุรินทร์ –ช่องจอม  บริเวณพิกัด  UB 
๒๙๐๑๗๗ ไปทางทศิตะวันออกเฉยีงเหนือตามแนวริมถนนโชคชัย – เดชอุดม  บา้นสะเกีย ตําบลกังแอน  บริเวณพิกัด  UB 
๓๑๒๑๘๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้สิ้นสุดบริเวณพิกัด UB ๓๒๐๑๗๒ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  ๗  กิโลเมตร 
          ทิศตะวันออก  ติดต่อตาํบลตาเบา  ตําบลหนองใหญ่  อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวเขต
เร่ิมต้นจากบริเวณพิกัด UB  ๓๒๐๑๗๒  ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต้  บริเวณพิกัด UB ๓๓๓๑๔๖  เป็นเขตตดิต่อกับตําบล
หนองใหญ่ ไปทางทิศใต้สิ้นสุดทีถ่นนสายสุรินทร์ – ช่องจอม บริเวณพิกัด UB  ๓๓๒๑๓๕ รวมระยะทางด้านทศิตะวันออก 
ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร 
          ทศิใต ้  ตดิต่อตําบลหนองใหญ่  อําเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจากถนนสาย
สุรินทร์ – ชอ่งจอม  บริเวณพิกัด UB ๓๓๒๑๓๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้ ถงึบริเวณพิกัด UB ๓๑๔๑๐๔  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉยีงเหนือ จดถนนบ้านตาโสร์ –บ้านตาวร ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณพิกัด UB  ๒๗๕๑๑๕ ไปตามถนนบ้าน
ตาโสร ์- บ้านตาวร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้บริเวณพิกัด  UB ๒๗๔๑๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ ตามริมหว้ยรุนทาง
ทิศตะวันตก ตดิกับร้ัววัดบ้านโคกเบง สิ้นสดุทีถ่นนสายบา้นอําปึลกง – โคกเบง บริเวณพิกัด UB  ๒๕๖๑๒๕ รวมระยะ
ทางด้านทิศใต้ ประมาณ ๑๐  กิโลเมตร 
                  ทิศตะวันตก  ตดิต่อตําบลปรือ อําเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจากบริเวณพิกัด U 
B ๒๓๔๑๖๓ ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือตามทางเกวยีนเก่า ตัดถนนสายบา้นตาเมือน – ตลาดนิคม บริเวณพิกัด U B 
๒๒๐๑๗๔ ไปตามทางเกวยีนเก่าตัดถนนสายบา้นบันโนง – ตลาดนิคม บริเวณพิกัด U B ๒๐๑๗๘๕ ไปตามทางเกวยีนเก่าตัด
ถนนสายบ้านบุอันโนง – บ้านโคกคล็อง บริเวณพิกัด U B ๒๐๘๒๑๒ ไปตามทางเกวยีนเก่า สิ้นสุดบริเวณพิกัด U B 
๒๐๘๒๒๕ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๙ กิโลเมตร 
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
                    เป็นที่ราบทุ่งนาปี ลักษณะดินเหนียวปนทราย บางแห่งมีเป็นปุา บริเวณทําเลเลี้ยงสัตว์ สภาพของหมู่บ้าน
กระจายอยู่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะภูมิประเทศ  ทางสัญจรไปมาสะดวกสามารถเชื่อมและติดต่อกับตําบล
ข้างเคียง และเป็นตําบลหน้าด่านที่จะผ่านเข้าสู่เขตชายแดนอําเภอกาบเชิง ประชาชนทํานาทําสวนทําไร่ปลูกผักไว้ขายและ
บริโภคเองเพราะอยู่ติดกับตลาดอําเภอปราสาทจึงมีความสะดวกในการเพาะปลูกทําการเกษตร ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
ตําบลบ้านพลวง พื้นที่ในการตั้งที่อยู่อาศัยตามภูมิศาสตร์เป็นลักษณะที่สูงนํ้าท่วมไม่ถึง ที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ ทั้ง
ทางด้านอาหารที่มีตามธรรมชาติ เช่น เห็ด พืชผักต่างๆ ผลไม้ เป็นต้น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากไม้ในปุานํามาทําเป็นฟืนใน
การหุงหาอาหารได้ และเป็นที่เลี้ยงสัตว์ประเภท โค กระบือ ทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ของหมู่บ้าน เป็นที่ราบลุ่มมี
แหล่งนํ้า เหมาะแก่การเพาะปลูกทําการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนใช้เป็นพื้นที่ในการทํานา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์  
 

    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลีย่นแปลงไปตามฤด ู ซ่ึงมี  ๓  ฤดู ดังน้ี  
ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่

บางคร้ังอาจมีอากาศเย็น บางคร้ังเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิ
ประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ฝนทิ้ง
ช่วง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม   มีฝน
ตกเฉลี่ยประมาณ  7๐๐  มิลลิเมตร   
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ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 

สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูา
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    
 
 1.4  ลักษณะของดิน    
                   1)ลักษณะของพ้ืนดินและความเปลี่ยนแปลง ลักษณะของดินในพื้นที่ตําบลบ้านพลวง พื้นที่ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นดินเหนียวปนทราย ในอดีตผืนดินตําบลบ้านพลวงเป็นผืนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ในป๎จจุบันผืนดินของบ้าน
พลวงได้มีการเปลี่ยนสภาพไปมาก ในอดีตผืนดินของตําบลบ้านพลวงเป็นผืนปุาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือพื้นที่ทํากิน และ
พื้นที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตามลําดับ แต่ป๎จจุบันจากการเพิ่มจํานวนของประชากรที่มาขึ้น ความต้องการพื้นที่ทํากิน และที่อยู่
อาศัยมีมากขึ้น จึงทําให้สภาพผืนดินของบ้านพลวงใช้เป็นพื้นที่ทํากินมากที่สุด รองลงมาคือที่อยู่อาศัย และที่สาธารณะ
ประโยชน์ตามลําดับ  

2) การใช้ประโยชน์พ้ืนดิน  
ผืนดินในบ้านพลวงมีเน้ือที่ทั้งหมดจํานวน  28,125  ไร่ มีการใช้ประโยชน์จากดินในหลายรูปแบบ ดังน้ี  

(1) ใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีเน้ือที่จํานวน 1,500 ไร่ เป็นพื้นที่ในการตั้งบ้านเรือนของผู้คนในหมู่บ้านทั้ง 14 
หมู่ คือบ้านพลวง หมู่ 1 – หมู่ 14 

(2) ใช้เป็นที่ทํากิน มีเน้ือที่จํานวน 5,400  ไร่ ซ่ึงเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของผืนดินที่มีในหมู่บ้าน ที่ทํากินของ
ชาวบ้านพลวงส่วนมากใช้เป็นที่ทํานา ทําไร และปลูกผัก   

(3) ใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ มีเน้ือที่จํานวน  3,900 ไร่ โดยที่สาธารณะประโยชน์แบ่งเป็น ศาลากลาง
หมู่บ้าน ศูนย์สาธิตการตลาด ปุาชุมชน และปุาทําเลเลี้ยงสัตว์  แหล่งนํ้าสาธารณะ ลานกีฬา 
                    3) สาเหตุความเสื่อมโทรมของผืนดิน ความเสื่อมโทรมของผืนดินในตําบลบ้านพลวงมาจากการใช้
ประโยชน์จากดินโดยขาดการดูแลบํารุงรักษาสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์  ป๎จจัยหลักที่ทําให้สภาพของดินมีการ
เปลี่ยนแปลง คือ  

                     (1) ขาดต้นไม้ ป๎จจุบันต้นไม่ในเขตพื้นที่ตําบลบ้านพลวงได้ลดน้อยลงไปมากหากทําการ
เปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา เม่ือขาดต้นไม้จึงทําให้ขาดใบไม้ที่จะทับถมกันแล้วย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบํารุงดิน จนทําให้
ดินขาดคุณภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ไป  

                     (2) การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีมากเกินไป อีกป๎จจัยที่ทําให้สภาพของดินมีความเสื่อมโทรมไป
ก็คือการที่ชาวบ้านใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการทําการเกษตรมากเกินไป เน่ืองจากเม่ือดินขาดความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรจึง
จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจํานวนมากเพื่อให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตมากตามท่ีต้องการ การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการให้อาหารกับ
พืชโดยตรง ไม่ใช่การบํารุงหรือปรับสภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์แต่อย่างใด ดังน้ันจากสภาพผืนดินของบ้านพลวงที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงมีการส่งเสริมให้ผู้คนในหมู่บ้านหันมาใช้ปุ๋ยคอก (มูลสัตว์) ในการบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
กลับมาดังเดิม โดยมีการตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ขึ้นในหมู่บ้านเพื่อเป็นการทําการเกษตรโดยการปรับสภาพให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ ให้พืชได้อาหารจากดินแทนที่จะได้อาหารโดยตรงจากปุ๋ยเคมี  
 
 

2.  ด้านการเมือง การปกครอง 
 
 

      ท าเนียบนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
1 นายนึม  หมั่นเที่ยง ปี 2540 - 2544 
2 นายไพศาล  สภารัตน์ ปี 2544  - 2548 
3 นายไพศาล  สภารัตน์ 31 ก.ค.48 -30 ก.ค.52 
4 นายไพศาล  สภารัตน์   6 ก.ย.52 -  5 ก.ย.56 

5 นายเลยีงศักดิ ์ เผยศิริ 19 ต.ค.56 – ป๎จจุบัน 
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            ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 
 
 
   

    

 
             สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

ลําดับ ช่ือ – สกลุ หมู่ที ่ ตําแหน่ง 
1 นายเคลื่อน   ลัดดาไสว 1 ประธานสภาฯ 
2 นายประกอบ  ประไว 3 รองประธานสภาฯ 
3 นางประภา   เติมสุข 1 สมาชิกสภาฯ 
4 นายหอม   กายด ี 2 สมาชิกสภาฯ 
5 นางแป๋ว   เกิดสบาย 2 สมาชิกสภาฯ 
6 นางทัศนา   ทาทอง 3 สมาชิกสภาฯ 
7 นางจรัสศรี   ปิยะไพร 4 สมาชิกสภาฯ 
8 นายกวน   ประชุมฉลาด 4 สมาชิกสภาฯ 
9 นายสมบูรณ์   แสงสันต ิ 5 สมาชิกสภาฯ 

10 นายอนิวัตร   บตุรเทศ 5 สมาชิกสภาฯ 
11 นางรุ่ง   ยินดีงาม 6 สมาชิกสภาฯ 
12 นายนรากรณ์   บัวทอง 6 สมาชิกสภาฯ 
13 นายเยีย่ม   ชมหม่ืน 7 สมาชิกสภาฯ 
14 นายโกมล   อาจหาญยิง่ 7 สมาชิกสภาฯ 
15 นายสมปอง   ครบอยู ่ 8 สมาชิกสภาฯ 
16 นายวิทยา   ประมูลศรี 8 สมาชิกสภาฯ 
17 นายชอบ   ครบส่วน 9 สมาชิกสภาฯ 
18 นายลับ   ลอยเลื่อน 9 สมาชิกสภาฯ 
19 นายสําราญ   หมู่ทอง 10 สมาชิกสภาฯ 
20 นางทิพย ์  เฉลียวไว 10 สมาชิกสภาฯ 
21 นางสมเกตุ   สาลีทอง 11 สมาชิกสภาฯ 
22 นายทองไล ้  เชยีนจันทึก 11 สมาชิกสภาฯ 
23 นายธง   ได้ไซร้ 12 สมาชิกสภาฯ 
24 นายวิโรจน์   มะลิทอง 12 สมาชิกสภาฯ 
25 นางบู่ทอง   สําราญด ี 13 สมาชิกสภาฯ 
26 นายฉลองชัย   ยอดรักษ ์ 13 สมาชิกสภาฯ 
27 นายวุฒชิัย   จํานงเพียร 14 สมาชิกสภาฯ 
28 นายนันท์   จันทร์ประโคน 14 สมาชิกสภาฯ 

 
 
 
 

ล าดับ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1 นายเลยีงศักดิ ์  เผยศิริ นายกอบต. 
2 นายเกียว   พันธ์เสน รองนายกอบต. 
3 นายก้องเกียรต ิ  กายด ี รองนายกอบต. 
4 นายธีรเจต   ประไวย ์ เลขานุการนายกฯ 
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              3.  ประชากร 
 

       ต าบลบ้านพลวงแบ่งการปกครองเป็น  ๑๔   หมู่บ้าน  ดังน้ี 
 

ต าบล/แขวง ครัวเรือน ประชากร รวม 
ชาย หญิง 

หมู่ท่ี1 บ้านพลวง 233 363 414 777 
หมู่ท่ี2 บ้านพลวงใต ้ 234 373 378 751 
หมู่ท่ี3 บ้านกันจาน 248 344 348 692 
หมู่ท่ี4 บ้านบลัลังก์ 247 357 313 670 
หมู่ท่ี5 บ้านโคกตามอน 475 392 419 811 
หมู่ท่ี6 บ้านโคกตะเคียน 141 259 237 496 
หมู่ท่ี7 บ้านปง๎เม็ง 139 241 229 470 
หมู่ท่ี8 บ้านนิคมซอย 2 180 272 330 602 
หมู่ท่ี9 บ้านอําปลึกง 149 266 272 538 
หมู่ท่ี10 บ้านตาโสร ์ 199 339 332 671 
หมู่ท่ี11 บ้านโคกเพชร 84 167 158 325 
หมู่ท่ี12 บ้านกุมพะเนียง 119 229 227 456 
หมู่ท่ี13 บ้านสวายซอ 92 152 139 291 
หมู่ท่ี14 บ้าหนองพลวง 92 159 186 310 
          รวม 2,632 3,913 3,982 7,860 

 

                      ที่มา : ส านักงานทะเบียนและบัตรอ าเภอปราสาท  ณ.  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านพลวง 
หมู่ท่ี ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล 
8 กํานัน นายเสนอ   บญุมา 
1 ผู้ใหญ่บ้าน นางสุภาพ  หมั่นเทีย่ง 
2 ผู้ใหญ่บ้าน นายสุวรรณ  ไกยฝูาย 
3 ผู้ใหญ่บ้าน นายถาวร  ผูกดวง 
4 ผู้ใหญ่บ้าน นายสมชาย  วรรณทอง 
5 ผู้ใหญ่บ้าน นายอาเดียว   ใจพินิจ 
6 ผู้ใหญ่บ้าน นายแถม   อิดประโคน 
7 ผู้ใหญ่บ้าน นางหงา   ชุมพล 
9 ผู้ใหญ่บ้าน นายสิทธ์ิ  ลอยเลื่อน 

10 ผู้ใหญ่บ้าน นายบัลลงัก์ลาภ   ลอยเลื่อน 
11 ผู้ใหญ่บ้าน นายสมชยั  พิลาภ 
12 ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบตัิ   กิมเลง 
13 ผู้ใหญ่บ้าน นายสุพรรณ  สมปอง 
14 ผู้ใหญ่บ้าน นางจันด ี ประไวย ์
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ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง 

รายละเอียด ชาย หญิง รวม 
จํานวนผู้ทําบัตร 62 54 116 
จํานวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตัง้อายุ 15 ป ี 3,161 3,269 6,430 
จํานวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตัง้อายุ 18 ป ี 3,002 3,008 5,903 
จํานวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตัง้อาย ุ20 ป ี 2,895 3,008 5,903 
จํานวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนทหาร  49 0 49 
จํานวนผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร 59 0 59 

 
 

 
4.สภาพทางสังคม 
      4.1  การศึกษา 

               ๑)  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก                         จํานวน      ๓ แห่ง 
    -  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นพลวง 
    -  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านป๎งเม็ง 
    -  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านบัลลงัก์ศิลาอาสน์ 

                            ๒)  โรงเรียนประถมศึกษา                                   จํานวน      ๒  แห่ง 
         -  โรงเรียนบ้านพลวง  (พรหมบํารุงราษฎร) 
         -  โรงเรียนบ้านอําปลึกง 

                           3)  ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน                        จํานวน       1    แหง่ 
                                    - ศูนยบ์ริการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยองค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นพลวง  
           4.1.1 การศึกษาในระบบ   

ป๎จจุบันระดับการศึกษาของประชากรตําบลบ้านพลวง ขั้นต่ํา คือระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมีเด็กกลุ่มหน่ึงที่ยัง
ศึกษาอยู่ในระบบ โดยมีสถานศึกษา ดังน้ี ระดับประถมศึกษา จะทําการศึกษาที่โรงเรียนบ้านพลวง ระดับมัธยมศึกษา จะ
ทําการศึกษาที่โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร สายอาชีพ (ปวช. ,ปวส.) จะทําการศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท และ
ระดับอุดมศึกษา จะมีสถานศึกษาหลากหลายตามความสามารถของแต่ละคน แต่ส่วนมากจะทําการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลอีสาน  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
       4.1.2 การศึกษานอกระบบ   

ป๎จจุบันการศึกษานอกระบบ (กศน.) เป็นทางเลือกสําหรับเด็กและเยาวชนบ้านพลวงที่ไม่ต้องการอยู่ในกรอบ
ระเบียบของสถานศึกษา ซ่ึงมีจํานวนมากหากเทียบกับเด็กและเยาวชนทั้งหมด ไม่ใช่เพียงเด็กและเยาวชนเท่าน้ันที่เข้ารับ
การศึกษาจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบ กศน. ยังกลุ่มผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้นําชุมชนที่ระดับการศึกษายังไม่จบระดับ
มัธยมศึกษา เน่ืองจากการศึกษานอกระบบ (กศน.) เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย กฎระเบียบข้อบังคับมีไม่มาก จึงมีเวลาในการ
ประกอบอาชีพหรือปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆท่ีผู้ศึกษาต้องการ สถานศึกษาที่ประชากรบ้านพลวงเข้ารับการศึกษา คือศูนย์การศึกษา
นอกระบบอําเภอปราสาท นอกจากน้ันบ้านพลวงยังมีกลุ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ประชากรได้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต ซ่ึงได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอําเภอปราสาท ร่วมกับพัฒนาชุมชนอําเภอปราสาท  
 

4.2  สาธารณสขุ 
1.  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบล    จํานวน        1     แหง่ 
2.  ศูนย์สาธารณสขุชุมชน     จํานวน       14    แหง่ 
3.  สมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสขุมูลฐาน  (อสม.)     จํานวน     142    คน 
4.  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดนํ้า  100   เปอร์เซ็นต์ 
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          4.3  อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนตําบลรวมทั้งไดต้ั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  แต่ป๎ญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ 
เป็นป๎ญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขป๎ญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยัง
ผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผู้นํา  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นป๎ญหาที่
ป๎จจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเร่ืองที่ทางอบต.จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขป๎ญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถดําเนินการได้              
 
         4.4 สภาพปัญหายาเสพติด 
 4.4.1 กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 
 ที่ผ่านมาตําบลบ้านพลวงไดมี้การดําเนินการปูองกันและแก้ไขปญ๎หายาเสพติดในหมู่บ้านหลายรูปแบบ ซ่ึงเป็นการ
ร่วมมือของคนในหมู่บ้านกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพลวง เจ้าหน้าที่ปกครองอําเภอ
ปราสาท และ เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรปราสาท จนนําไปสู่การได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 2551 
เป็นกองทุนสนับสนุนให้หมู่บ้านจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านปราศจากป๎ญหายาเสพติด ซ่ึง
การปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในบ้านพลวงน้ันชาวบ้านได้ร่วมมือกันในรูปแบบของกระบวนการกิจกรรม ดังน้ี  

1)  กิจกรรมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว  
         เน่ืองจากป๎ญหายาเสพติดในบ้านพลวงส่วนใหญ่อยู่ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ดังน้ันจึงมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวให้มีการเฝูาดูแลบุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้ครอบครัวตระหนักถึ ง
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ในกิจกรรมน้ีได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านพลวง และเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรปราสาท มาให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ผ่านสถาบันครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบันแรกของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน 

2) กิจกรรมให้ความรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน  
   โดยผ่านเวทีอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ว่าเม่ือเข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติดแล้วผลท่ีเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ผู้เสพจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไร และการถูกกักขังในสถานพินิจน้ันจะ
เป็นเช่นไร รวมถึงแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาน้ีควรปรึกษาใคร กิจกรรมน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านพลวง ที่ทําการปกครองอําเภอปราสาท และหมู่บ้านต้องช่วยกันคัดกรองให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพ    สถิติของบุคคลที่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพราย
เดือน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพลวง  ดังต่อไปน้ี 

 
 

 ปีงบประมาณ 
2560 

จํานวน (คน) 
2561 

จํานวน (คน) 
2562 

จํานวน (คน) 
ผู้สูงอายุ 1011 1047 1,087 
ผู้พิการ 149 172 179 
ผู้ปุวยเอดส์ 12 13 14 

           ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  (ที่มา : งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดอบต.บ้านพลวง) 
 
 
 
 



8 
5. ระบบบริการพื้นฐาน  
            5.1 การคมนาคมขนส่ง  

๑)  ถนนคอนกรีต           82 สาย 
๒)  ถนนลาดยาง  ๕ สาย 
๓)  ถนนหินคลุก  32 สาย 
๔)  ถนนลูกรัง  15 สาย 
๕)  ถนนดิน  ๒๐ สาย 

 
           การเดินทางมายังตําบลบ้านพลวงโดยการโดยสารรถไฟ โดยลงที่สถานีสุรินทร์ แล้วต่อรถจากสถานีขนส่งสุรินทร์เพื่อ
มายังอําเภอปราสาทได้ ทั้งโดยรถสองแถว รถตู้-รถบัสโดยสารสายสุรินทร์-ช่องจอม และรถประจําทางอ่ืนๆที่ผ่านมาทาง
อําเภอปราสาท ระยะทางจากอําเภอเมืองสุรินทร์ - อําเภอปราสาท มีระยะทางเพียง 29 กิโลเมตร  การที่อําเภอปราสาทมีจุด
ที่ตั้งที่ค่อนข้างได้เปรียบในการเชื่อมต่อสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และนโยบายของจังหวัดสุรินทร์ที่มีความพยายามที่จะผลักดันให้
ช่องจอม (แดนชายแดนถาวร ตั้งอยู่ในเขตอําเภอกาบเชิง ซ่ึงอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอปราสาท บนทางหลวงหมายเลข 214) 
เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเพื่อเข้าสู่นครวัด-นครธม-พนมเปญ ซ่ึงเป็นเมืองสําคัญของประเทศกัมพูชา จะทําให้อําเภอ
ปราสาท โดยผ่านตําบลบ้านพลวงมีเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น เน่ืองจากเป็นเส้นทางผ่านสายหลักของประตูอินโดจีนด้านทิศใต้ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
             การพยายามผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษช่องจอมของจังหวัดสุรินทร์ ทําให้เกิดการสนับสนุนงบประมาณและ
นโยบายต่างๆ แม้ว่าช่องจอมจะไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตอําเภอปราสาทโดยตรง แต่การเดินทางขนสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด
ภายในภูมิภาค จําเป็นต้องเดินทางผ่านอําเภอปราสาท ซ่ึงส่งผลให้อําเภอปราสาทได้รับประโยชน์จากโครงการน้ีเช่นกัน
โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 214 จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จากอําเภอเมืองสุรินทร์ -จอมพระ-ท่าตูม-
สุวรรณภูมิ และจากอําเภอปราสาท-กาบเชงิ-ช่องจอม (เส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้) และทางหลวงหมายเลข 24 ช่วงนางรอง-
ประโคนชัย-ปราสาท-สังขะ เพื่อเชื่อมต่อไปยังด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี (เส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) จะทํา
ให้อําเภอตามเส้นทางดังกล่าวมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นและมี
ผลกระทบในทางคมนาคมซ่ึงตําบลบ้านพลวงตั้งอยู่บนเส้นทางผ่านดังกล่าว 

    
มีไฟฟูาใช้ครบทุกหมู่บา้นทั้ง  ๑๔      หมู่บ้าน การให้บริการไฟฟูาอยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วน

ภูมิภาคอําเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์   มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน  แต่ไฟฟูาสาธารณะยงัไม่ครอบคลุมทั่วถงึทุกพื้นที ่
 

  5.3 การประปา  
หมู่บ้านที่ใช้ประปา  มี  8 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1,หมู่ท่ี 3,หมู่ท่ี 4,หมูท่ี่5,หมู่ท่ี6,หมู่ท่ี7,หมู่ท่ี8,หมู่ท่ี12  
 

 
               5.4 โทรศัพท์ 

(๑)  ชุมสายโทรศัพท์   
                      (๒)  โทรศัพท์ส่วนบคุคล    

   
              5.5  ไปรษณีย์หรอืการขนส่ง 
                     (๑)  ศูนย์ไปรษณีย์ตัง้อยู่หน้าที่ทําการอําเภอปราสาท                        
                     (2)  สถานีบริการขนส่งผู้โดยสาร ตัง้อยู่ในตลาดอําเภอปราสาท  
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  
   อาชีพภาคการเกษตรเป็นอาชีพหลักของชาวบา้นพลวง คดิเป็นร้อยละ 90 จากประชากรทั้งหมดของ
หมู่บ้าน ถงึแม้จะมีอาชีพอ่ืน เช่น รับราชการ รับจ้าง อย่างการเกษตรก็ยงัต้องทําแต่จะเปลีย่นรูปแบบไปเป็นการจ้างแรงงาน
แทน อาชีพภาคเกษตรกรรมในบ้านพลวง ประกอบด้วย  
       1) การท านาข้าว เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านพลวงจากอดีตจนถึงป๎จจุบันและเกือบทุกครัวเรือนในบ้าน
พลวงจะต้องมีการประกอบอาชีพน้ี พันธุ์ขา้วที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นข้าวท่ีตอบสนองตลาด คือ ข้าวหมอมะลิ 105 และข้าว 
กข-15 เป็นหลัก   
       2) ท าไร่จะเป็นไร่มันส าปะหลัง และไร่อ้อย ในพืน้ที่ดอนทีสู่งในหมู่บ้าน  
       3) ท าสวน ชาวบ้านพลวงจะมีการทาํสวนในพื้นที่ใกล้แหลง่นํ้าประจําหมู่บ้าน ส่วนมากเป็นผักประเภท
ต่างๆท่ีสามารถนําไปขายได้ในตลาดสดอําเภอปราสาท สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไดเ้ป็นอย่างดี   
       4) การเลีย้งสัตว์ เช่นโค, กระบือ, เปด็, ไก่, หม ูและเลี้ยงปลา ซ่ึงเป็นรายได้อีกทางของเกษตรกรตําบล
บ้านพลวง เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในยามจําเปน็ที่ต้องใช้เงินได้  
 

  6.3 การปศุสัตว์  
      องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพลวง ดําเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า
ให้บริการฉีดวคัซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉดียาคุมกําเนิด ผ่าตดัทําหมันสุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในพื้นที่ตําบล
บ้านพลวงโดยร่วมกับปศสุัตว์อําเภอปราสาท  
 

     6.4 การบริการ 
                       ในพื้นที่ตําบลบ้านพลวง มีบริการห้องพัก โรงแรม รีสอร์ทที่อํานวยความสะดวกให้กับกับท่องเที่ยวและผู้ที่
ต้องการขา้มไปยงัประเทศกัมพูชาและป๎้มนํ้ามันในการผ่อนคลายสําหรับผู้ที่เดินทางสัญจร 
 

  6.5 การท่องเท่ียว   
ประวัติ ปราสาทหินบ้านพลวง   

  ปราสาทโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ปราสาทศรีขรภูมิ   อําเภอศรีขรภูมิ      จังหวัดสุรินทร์  
ปราสาท เมืองที อําเภอเมืองสุรินทร์ ปราสาทตระเปียงเตีย อําเภอลําดวน ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือน (โต๊ด) และ
ปราสาทตาเมือน (ธม)  อําเภอพนมดงรัก ปราสาทบ้านไพล  ตําบลเชื้อเพลิง ปราสาทบ้านปราสาท ตําบลปราสาททนง และ
ปราสาทบ้านพลวง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
                      ในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีปราสาทบ้านพลวง ซ่ึงได้รับการบูรณะแล้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง 
ตําบลบ้านพลวง ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และ
ประกาศขอบเขตที่ดิน เล่มที่ ๙๙ ตอนที่ ๑๗๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ มีเน้ือที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา 
                       ปราสาทหินบ้านพลวง อยู่ในหมู่บ้านห่างจากที่ว่าการอําเภอปราสาท ประมาณ ๔ กิโลเมตร ฐานก่อด้วยอิฐ
ศิลาแลง ยกพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากทางทิศเหนือไปทิศใตป้ระมาณ ๒๓ เมตร กว้างประมาณ ๘ เมตร ทิศตะวันออก
เป็นชานยื่นยาวประมาณ ๘ เมตร กว้าง ๖ เมตร ตัวปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ซ่ึงแต่เดิมทรุด
พังลงมา ๓ ด้าน คงเหลือแต่ทางด้านทิศตะวันออก  ทับหลังประตูจําหลักเป็นรูปเทวดาขี่ช้างยืนบนแท่น เหนือเศียรเกียรติมุข 
มือทั้งสองจับพวงมาลัย ริมขอบข้างบนจําหลักเป็นรูปโยคีน่ังขัดสมาธิราบเรียงกันเป็นแถว ๖ องค์  หน้าบันจําหลักเป็นรูป
พระกฤษณะยืนอยู่บนเศียรเกียรติมุข มือซ้ายเท้าสะเอว  มือขวายกถูเขาวรรธนะ (ชื่อภูเขาในอินเดีย) มีรูปวัวกับคนเลี้ยงวัว 
 ประกอบขอบหน้าบันจําหลัก เป็นรูปนาคราช ๕ เศียร ข้างละ ๑ ตัว ทอดลําตัวโค้งไปประสานหางกันที่ยอดเขาเหลี่ยมปรางค์
ซ่ึงเป็นลายสี่กลีบที่โคนเสาจําหลักเป็นรูปทวารบาลยืนถือกระบอง ด้านหน้าปราสาทมีสระนํ้าขนาดใหญ่อยู่ ๑ สระ ปราสาท
บ้านพลวง เป็นสถาป๎ตยกรรมสมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๗  
                       ปราสาทหินบ้านพลวงหันหน้าไปทางทศิตะวนัออก ทิศตะวันตก ทศิใต ้และทิศเหนือมีคูนํ้าเป็นรูปตวัยู
ล้อมรอบ   ถัดจากคูนํ้าเป็นรูปตัวยู เป็นคูนํ้าขนาดใหญ่ อยู่ทางทศิตะวันนออกของปราสาท ทีเ่ห็นเป็นคันดินเดิม คงเป็นพื้นที่
แหลง่ชุมชนมาก่อน 
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ลักษณะทบัหลัง ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ สลักเป็นรปูพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อยู่ภายในซุ้มเหนือกาลหรือเหนือ
เศียรเกียรติมุขแลบลิ้นออกมาจากปากสําหรบัด้านทศิเหนือสลกัเป็นพระกฤษณะกําลังฆ่านาค สันนิษฐานได้วา่ ปราสาทบา้น
พลวงแห่งน้ี คงสร้างขึ้นสําหรับพระอินทร์ นอกจากช่วงน้ีได้แกะรูปสัตวต์่างๆ เรียงเป็นแนว เช่น ช้าง กระรอก หมูปุา ลงิ และ
วัว อยู่บนทับหลงัและหน้าบัน อันน่าจะแสดงถงึความสมบูรณ์เพราะมีแหล่งนํ้าต่าง ๆ อยู่มาก ที่ผนังด้านหน้าจะมีทวารบาลกุม

กระบองอยู่ต้นละ ๑ ตน กําหนดอายุสมัยของปราสาทหินบ้านพลวง อยู่ในสมัยบาปวน ราวประมาณพุทธศตวรรษที ่๑๖ 
  ปราสาทหินบา้นพลวงเดิมพงัลงมาหมด คงเหลือเหมือนจอมปลวก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗  มร.
แวนซ์ เรย์ ซิลเดรส นักศึกษาทางสถาป๎ตย์ ซ่ึงได้รับเงินอุดหนุนจากมูลนิธิวิจัยเซโดย์ แห่งสหรัฐอเมริกา ไดข้ออนุญาตต่อ
รัฐบาลไทย และกรมศิลปากรดําเนินการขดุแต่งบูรณะ โดยใช้วิธแีบบ”อมัสตโิลซิส” คือ การขุดหาก้อนหินและอิฐ และเขยีน
นัมเบอร์ไว้แล้วประกอบขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๘ กรมศิลปากร จึงได้ดําเนินการปรับปรุงบริเวณพื้นที่
โดยรอบตามท่ีเห็นในป๎จจุบัน 
  ปราสาทหินหินบา้นพลวง ก่อสร้างด้วยหิน ๓ ชนิด คือ ฐานล่างก่อสร้างด้วยหินศิลาแลงและหินทราย
สลับกัน ด้านกลางปราสาทก่อสร้างด้วยหินทราย ดา้นบนคาดว่าก่อสร้างด้วยอิฐเผาเพราะพบเศษอิฐเผาจาํนวนมาก ทางเขา้
จะเป็นภาพทวารบาลถือกระบองอยู่ทั้งสองด้าน ด้านในตรงกลางปราสาท จะเป็นแท่นประดษิฐฐ์านศิวลงึก์ 

  สันนิษฐานว่า ปราสาทหินบา้นพลวงน้ี มีหลายแหง่ที่จําหลักลวดลายคา้งไว ้แสดงว่ายังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ 
ส่วนยอดปราสาทโดยทั่วไปจะก่อสร้างด้วยหินทรายซ่ึงจะมีสภาพคงทน ต่างจากสภาพอิฐเผาซึง่ผุพงัทรุดโทรมงา่ย อาจ
เน่ืองจากมีเหตุสดุวิสัยที่ไม่สามารถสร้างเสร็จสมบูรณ์ได ้จงึก่อสร้างดา้นบนปราสาทด้วยอิฐเผาและจําหลักลวดลายต่าง ๆ คา้ง
ไว้ แต่ก็ถือว่าเป็นปราสาทหินที่สวยงามแห่งหน่ึงของจงัหวัดสุรินทร์ 

  6.6 อุตสาหกรรม  

            อุตสาหกรรมในเขตอําเภอปราสาทส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปผลผลติทางการเกษตร เช่น 
โรงสีไฟ โรงงานผสมคอนกรีต โรงกลึงซ่ึงตัง้อยู่ในเขตตําบลบ้านพลวง  

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
                    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาทใต้ (ปราสาทเมืองใหม่)   ปราสาทเมืองใหม่ 
ตั้งอยู่ในเขตตําบลบ้านพลวง ประชิดกับเขตเทศบาลตําบลกังแอน โครงการปราสาทเมืองใหม่(หรือตลาดโรจน์ระวี)เป็นย่าน
การค้าเอกชน ที่น่ีจะมีตลาดคลองถมทุกวันศุกร์ ภายในมีร้านอาหารนานาชาติซ่ึงเป็นแหล่งพบปะของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่
ในอําเภอปราสาท 
                       ในป๎จจุบันบ้านพลวงมีการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆภายในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลื่อเก้ือกูลกันในด้านต่างๆมากขึ้น 
โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มองค์การต่างๆจากภายนอกหมู่บ้าน ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มองค์กรที่ให้การสนับสนุนจะเป็นองค์กร
ภาครัฐ เช่น พัฒนาชุมชน, สาธารณสุข, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.), เกษตรอําเภอ และองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านพลวง เป็นต้น ซ่ึงกลุ่มองค์การเหล่าน้ีได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านพลวงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลื่อและ
ส่งเสริมทางด้านอาชีพ รายได้ และสวัสดิการของคนในหมู่บ้านเป็นหลัก กลุ่มองค์กรในบ้านพลวง มีดังน้ี 
            1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันเพื่อออมเงินเป็นทุนใช้ในการทํา
การเกษตร ในรูปแบบของการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ําให้กับสมาชิก 
 2. ศูนย์สาธิตการตลาด เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อนําทุนไปลงสินค้าเพื่อนํามาขายให้กับสมาชิกและ
คนในชุมชน เม่ือมีผลกําไรในทุกสิ้นปีจะมีแบ่งป๎นผลกําไรน้ันคืนให้กับสมาชิก 
 3. กลุ่มพัฒนาสตรี (กลุ่มแม่บ้าน) เป็นส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านในหมู่ได้ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างอาชีพเสริม เช่น การทอ
ผ้า การทําอาหารแปลรูป เป็นต้น 
 4. กลุ่มอาสาสาธารณสุข (อสม.) เป็นการสนับสนุนให้หมู่บ้านมีกลุ่มอาสาสมัครเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
 5. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน) เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งเพื่อรองรับนโยบายการสนับสนุนกองทุนเพื่อคนในหมู่บ้าน ได้มี
เงินทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ รวมถึงการดูแลสวัสดิการในหมู่บ้าน 
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 6. กลุ่มทอผ้าไหม เป็นกลุ่มอาชีพของแม่บ้านที่รวมตัวกันทอผ้าไหมเพื่อขายในระบบตลาด เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับแม่บ้านในช่วงว่างเว้นจากฤดูการทํานา  
 7. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นการส่งเสริมด้านอาชีพให้เกษตรกรได้ทําการเกษตรรูปแบบการพึ่งตนเอง ไม่ใช้สารเคมี
ประเภทต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิต และความปลอดภัยในการบริโภค 
 8. กลุ่มธนาคารข้าว เป็นการรวมกลุ่มให้ชาวบ้านนําข้าวเปลือกมาฝากรวมกัน เพื่อให้สมาชิกที่ไม่มีข้าวกินในห้วงปี
ได้มากู้ข้าวของธนาคารข้าวในหมู่บ้านไปบริโภคก่อน 
 9. กลุ่มสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน เป็นกลุ่มรวมตัวกันส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมู่บ้าน 
 

          ราษฎรในเขตพื้นทีต่ําบลบา้นพลวง  ประกอบอาชีพหลกั  ไดแ้ก่  การทํานา  เลีย้งสัตว ์ อาชีพรอง  ได้แก่  
การค้าขาย  และรับจ้าง  หัตถกรรมในครัวเรือน (ทอผ้าไหม)  ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

  ที่มา : ข้อมูลรายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พฤษภาคม พ.ศ.2562 งานจัดเก็บรายได้  ส่วนการคลัง ต าบลบ้านพลวง 
 

ประเภทหน่วยธุรกิจ ปี  2562 
ธนาคาร 1 
โรงกลึง 5 
โรงแรม /รีสอร์ท  10 
นวดแผนโบราณ 3 
คลินิก 1 
บ้านเช่า 20 
ป๎้มนํ้ามันถังหัวจา่ยอัตโนมัต ิ 3 
โกดังเก็บของ 4 
บริษัทสินเชื่อ 4 
ร้านจําหน่ายสินคา้เบด็เตลด็ 120 
ร้านจําหน่ายอุปกรณ์อาหารสัตว ์ 1 
โรงสีขา้ว 10 
ร้านจําหน่ายอาหาร 20 
ร้านจําหน่วยสินคา้วัสดุก่อสร้าง 1 
ร้านจําหน่ายวัสดุทางการเกษตร 1 
ร้านรับซื้อไม้ 1 
โรงสีรับซื้อข้าวเปลือก 2 
โรงงานเลี้ยงไก่ 1 
โรงงานผสมคอนกรีต 2 
โรงงานเย็บผ้า 1 
ผลิตนํ้าดื่ม 2 
ทําปลาทูน่ึง 1 
ร้านเสริมสวย 7 
ร้านทําพลอย 1 
ร้านตัดผมชาย 2 
ร้านเหล็กดดั 2 
ร้านติดตั้งแอร์รถยนต ์ 2 
อู่ซ่อมรถ 15 

รวม 216 
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 6.8 แรงงาน  
           6.8.1 อาชีพค้าขาย 
              ตําบลบ้านพลวงเป็นหมู่บ้านที่ไม่ห่างจากตัวอําเภอปราสาทมากนัก ทําให้ชาวตําบลบ้านพลวงมีการ

ประกอบอาชีพค้าขายจํานวนมากพอสมควร คิดเป็นประมาณร้อยละ  5 - 10 จากประชากรทั้งหมดของหมู่บา้น แบ่งเป็นร้าน
ขายของชํา, ขายอาหารตามสั่ง, ขายก๋วยเตี๋ยว, ขายผัก, เป็นต้น สินค้าที่ใช้ประกอบอาชีพน้ีมีทั้งผลผลิตในหมู่บ้าน เช่น ผัก 
หรือปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงเอง และสินค้าที่นํามาจากข้างนอกนํามาขายในหมู่บ้าน เช่น ข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวั น 
สถานที่ที่ชาวบ้านใช้ประกอบอาชีพมีทั้งในหมู่บ้าน และนําสินค้าไปขายในตลาดอําเภอปราสาท อาชีพค้าขายสามารถสร้าง
รายได้ให้กับคนในหมู่บ้านประมาณเดือนละ 20,000 – 30,000 บาท หรือบางครอบครัวอาชีพค้าขายเป็นอาชีพเสริมที่
สร้างรายได้หลังจากฤดูทํานาทําให้ไม่ว่างงานมีรายได้ตลอดทั้งปี 

อาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่ต้องควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจาก ซ่ึงบางครอบครัวท่ีประกอบอาชีพน้ีต้องหา
เงินมาลงทุนในอัตราที่มากพอสมควร จนทําให้เป็นหน้ีจากแหล่งทุนทั้งในและนอกระบบ ป๎จจุบันพบว่าชาวบ้านที่ประกอบ
อาชีพค้าขายมีหน้ีในระบบกับธนาคารออมสิน,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 100,000 –
200,000 บาท  

6.8.2 อาชีพรับจ้าง 
อาชีพรับจ้างทั่วไปไม่ใช่อาชีพหลักของชาวบ้านพลวง เป็นอาชีพเสริมจากการว่า งเว้นในฤดูทํานา คนใน

หมู่บ้านส่วนมากหลังฤดูทํานาเสร็จสิ้น จะเดินทางออกไปรับจ้างในต่างจังหวัดที่มีการจ้างแรงงาน ซ่ึงอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพที่
ไม่ม่ันคง สร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้านเฉลี่ยประมาณเดือนละ 7,000 – 10,000 บาท อาชีพรับจ้างทั่วไปส่วนมากจะส่งผล
ต่อคนในหมู่บ้าน และครอบครัว คือ เป็นอาชีพที่คนในครอบครัวไม่มีเวลาอยู่ด้วย ปล่อยให้ลูกต้องอยู่กับตา ยาย ทําให้บาง
ครอบครัวขาดความอบอุ่น ทําให้เด็กและเยาวชนขาดคนดูแลเอาใจใส่ ป๎ญหาเด็กและเยาวชน  เป็นต้น  
 

7.   ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
  7.1  การนับถือศาสนา  

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตําบลบ้านพลวง นับถือศาสนาพุทธ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจึงเป็นไปตาม
ครรลองคลองธรรมทางพระพุทธศาสนา และความเชื่อของชาวบ้าน เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีแซนโดนตา 
ประเพณีออกพรรษา  เทศน์มหาชาติ  ประเพณีลอยกระทง  มีวัดและสํานักสงฆ์  รวม  5  แห่ง  มีที่ตั้ง  ดังน้ี 
                วัด / สํานักสงฆ์               จํานวน  5  แหง่  

- วัดปราสาทวารีศรีกุญชร       ตั้งอยู่บ้านพลวงใต ้   หมู่ท่ี   2 
- วัดบัลลงัก์ศิลาอาส์น            ตั้งอยูบ่้านบัลลงัก์   หมู่ท่ี   4 
- วัดปุาตะคียน                    ตั้งอยู่บ้านโคกตะเคียน  หมู่ท่ี   6 
- วัดบ้านตาโสร ์                   ตั้งอยู่บ้านตาโสร ์             หมู่ท่ี   10 
- วัดวิหารธรรม                    ตั้งอยู่บ้านกุมพะเนียง  หมู่ท่ี   12 

ด้านความเชื่อชาวตําบลบ้านพลวงเป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์ไทย-เขมร มีพื้นฐานของความเชื่อเร่ือง ผี และพราหมณ์มา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ  ซ่ึงชาวบ้านพลวงจะมีความเชื่อเร่ืองผีบรรพบุรุษ โดยจะมีพิธีกรรมทําบุญตามประเพณีที่กล่าวข้างต้น คือ 
ประเพณีบุญเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  (แซนโฎนตา) ในเดือน 10  นอกจากผีบรรพบุรุษแล้วยังมีผี ปูุตา ผีตาปราสาท ที่ชาวบ้าน
พลวงมีความเชื่อว่าคอยปกป๎กรักษาผู้คนในหมู่บ้าน คอยคุ้มครองให้หมู่บ้านมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็น จึงมีพิธีกรรม 
ทําบุญตามประเพณีที่กล่าวข้างตน้ คือ บุญไหว้ตาปราสาท (แซนตาปราสาท) การทําบุญตักบาตร  ในเดือน 3 ,บุญเซ่นไหว้เจ้า
ปูุตา (แซนตา) ในเดือน 6 นอกจากความเชื่อเร่ืองผีแล้วในแต่ละพิธีกรรมตามประเพณีของชาวบ้านจะมีพิธีพราหมณ์แทรกอยู่
ในพิธีน้ันด้วย จะเห็นได้ว่าความเชื่อของชาวตําบลบ้านพลวงระหว่างความเชื่อเร่ืองผี กับความเชื่อเร่ืองพราหมณ์ น้ันไม่
สามารถแยกกันได้จะผสมผสานในตัวพิธีกรรมน้ันๆ 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
               1.วัฒนธรรม  ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  คือ รําตรุษสงกรานต ์การแซนโดนตา 
               2.ประเพณีที่สําคัญของชุมชน ไดแ้ก่   เซ่นไหวต้าปราสาท  จดัทําเม่ือใดของป ี ขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 

การท าบุญหรืองานประเพณี  ดังน้ี 
  1.  เดือนมกราคม     ทําบุญประเพณี  ตักบาตรทําบญุวันขึ้นปีใหม ่ทําบญุหมู่บา้น 
  2.  เดือนกุมภาพันธ์     ทําบุญประเพณี ตักบาตรทําบญุวันมาฆบชูา /เทศมหาชาด 
  3.  เดือนเมษายน            ทําบญุประเพณี ตักบาตรทําบญุวันสงกรานต์ (รําตรุษ) รดนํ้าดําหัว พระ/ผู้สงูอาย ุ
  4.  เดือนพฤษภาคม ทําบุญประเพณี ตักบาตรทําบญุวันวิสาขบูชา 
  5.  เดือนกรกฎาคม ทําบุญประเพณี ตักบาตรทําบญุวันเข้าพรรษา (แหเ่ทียนพรรษา) 
  6.  เดือนกันยายน  ทําบุญประเพณี    แซนโดนตา 
  7.  เดือนตุลาคม  ทําบุญประเพณี ตักบาตรทําบญุวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว,กวนขา้วทิพย)์ 
  8.  เดือนพฤศจิกายน ทําบุญประเพณี กิจกรรมวันลอยกระทง 

 

 ประเพณีวัฒนธรรมแต่ละเดือน 
1) เดือนอ้าย(เดือนเจยีง) – บญุปริวาสกรรม (โจนกํา) 

บุญปริวาสกรรม ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “โจนกํา”  เป็นกิจกรรมของสงฆ์ เม่ือถึงเดือนอ้ายพระสงฆ์จะต้องเข้า พิธีที่
เรียกว่า “เข้าปริวาสกรรม” โดยให้พระภิกษุผู้ต้องอาบัติ(กระทําผิด) ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ เพื่อเป็นการฝึกจิตสํานึกถึง
ความบกพร่องของตนเอง และมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้องตามพระวินัยพิธีเข้าปริวาสกรรมจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ โดย
กําหนดไว้ 9 ราตรี พระภิกษุสงฆ์ที่ต้อง การเข้าปริวาสกรรมต้องไปพักอยู่ในสถานที่สงบ ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน (อาจจะเป็น
บริเวณวัดก็ได้) โดยมีกุฏิชั่วคราวเป็นหลังๆพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าปริวาสกรรมคราวหน่ึงๆ จะมีจํานวนเท่าใดก็ได้แต่ต้องบอกไว้
ก่อนว่าตนเองจะเข้าพิธี และเม่ือถึงเวลาออกกรรมจะมีพระสงฆ์  20 รูปมารับออกกรรม พิธีทําบุญเข้าปริวาสกรรมของ
พระภิกษุสงฆ์น้ีไม่ถือว่าเป็นการล้างบาป แต่จะถือว่าเป็นการปวารณาตนว่าจะไม่กระทําผิดอีก ส่วนกิจของชาวพุทธศาสนิกชน
ในบุญเข้าปริวาสกรรมน้ี คือการหาข้าวของเคร่ืองอุปโภคบริโภคถวายพระ ซ่ึงถือว่าจะได้บุญมากกว่าการทําบุญตักบาตรทั่วไป 

 

2) เดือนยี ่– ไหว้พระแม่โพสพ (แซนเสลา) 
การทําบุญไหว้พระแม่โพสพ ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “แซนเสลา” จะทํากันเม่ือได้เก็บเก่ียวข้าวแล้ว ชาวนาจะเห็น

ความสําคัญของข้าวเป็นอย่างมากในพิธีน้ีจะมีการทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระประพรมนํ้าพระพุทธมนต์แก่ชาวบ้านที่วัด แล้ว
ชาวบ้านจะกลับมาไหว้พระแม่โพสพที่ยุ้งข้าว  ถือว่าการถือปฏิบัติเช่นน้ีจะเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกร ทําให้ข้าวในนาอุดม
สมบูรณ์ ซ่ึงเชื่อว่า เจ้าของจะอยู่เย็นเป็นสุข ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าจะงอกงามและได้ผลดีในปีต่อไป  

 

3) เดือนสาม – บุญไหวต้าปราสาท (แซนตาปราสาท) 
การบุญไหว้ตาปราสาท ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “แซนตาปราสาท” จะจัดขึ้น ทุกวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 ของทุกปี ซ่ึง

บุญไหว้ตาปราสาทของชาวบ้านพลวงจัดขึ้นคร้ังแรก ในปี 2537 เป็นการเซ็นไหว้บวงสรวงตาปราสาทบ้านพลวง เพื่อแสดง
ความเคารบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่สิงสถิตอยู่ในปราสาทบ้านพลวง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิช่วยเหลือ ดูแลสมาชิกในหมู่บ้านให้อยู่เย็น
เป็นสุข ในพิธีจะมีของเซ็นไหว้ทั้งอาหารคาวหวาน ข้าวของต่างๆ โดยจะมีผู้อาวุโสเป็นผู้นําในการทําพิธี ภาษาพื้นบ้านเรียก 
“อาจา”  ที่เป็นผู้ติดต่อกับตาปราสาทให้มารับของเซ็นไหว้เหล่าน้ัน พร้อมทั้งนิมนต์พระสงค์มาให้ชาวบ้านได้ทําบุญตักบาตร
เพื่อเป็น ศิริมงคลแก่ชีวิตด้วย 

4) เดือนสี่ – บุญพระเวสสันดรหรือบุญมหาชาต ิ(ตเิจียส) 
บุญพระเวสสันดรหรือบุญเทศมหาชาติ ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “ติเจียส”  การทําบุญพระเวสสันดรหรือบุญเทศมหาชาติ เป็น
การทําบุญและฟ๎งเทศน์เร่ืองพระเวสสันดรชาดกหรือเทศน์มหาชาติซ่ึงมีจํานวน  13 กัณฑ์ ทั้งน้ีเพี่อเป็นการรําลึกถึงพระ
เวสสันดรผู้ซ่ึงบําเพ็ญเพียรอันยิ่งใหญด่้วยวิธีบริจาคทานหรือทานบารมีในชาติสุดท้าย หรือมหาชาติของพระพุทธองค์ก่อนที่จะ
มาเสวยชาติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า งานบุญพระเวสสันดรหรือบุญเทศมหาชาต ิเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่นิยมทํากัน ด้วยความ
เชื่อว่าหากได้ฟ๎งเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์จบภายในวันเดียวน้ัน อานิสงฆ์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรี
อาริยเมตไตรย ซ่ึงเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ ป๎จจุบันงานบุญพระเวสสันดรหรือบุญเทศมหาชาติยังมีต่อเน่ืองทุกปี 
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5) เดือนห้า – บุญสงกรานต ์(แคแจ๊ด) 
บุญสงกรานต์ ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “แคแจ๊ด”  เป็นการทําบุญวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ นิยมทําในเดือนห้า

เร่ิมตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนถึงวันที่ 15 เมษายน คําว่าสงกรานต์เป็นคําสันกฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไป ในที่น้ี
หมายถึงพระอาทิตย์ที่ผ่าน หรือเคลื่อนย้ายเข้าไปในจักรราศีหน่ึงเป็นเดือนที่เริ่มต้นปีใหม่ การทําบุญสงกรานต์จะมีพิธีสรงนํ้า
พระพุทธรูป พระสงฆ์ ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อแสดงความเคารพ ขอขมาลาโทษ ให้เป็นสิริมงคลในการดําเนินชีวิตในปีใหม่ ชีวิต
จะพบแต่สิ่งดีๆ รวมทั้งจะมีการทําพิธีบายศรีสู่ขวัญพระพุทธรูปและพระสงฆ์ นอกจากน้ีชาวบ้านจะทําบุญตักบาตรก่อพระ
เจดีย์ทราย และมีการละเล่นสาดนํ้ากันอย่างสนุกสนานตลอดทั้ง 3วัน และจะมีการแห่พระพุทธรูปไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อให้
ชาวบ้านได้สรงนํ้ากันอย่างทั่วถึง ป๎จจุบันงานบุญสงกรานต์ ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากโดยมีการเล่นนํ้ากันอย่างรุนแรง 
มีการใช้แปูง นํ้าแข็งหรือสีด้วย ที่สําคัญมีการดื่มสุราเป็นจํานวนมาก แต่ยังมีคนเฒ่าคนแก่ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมแบบ
ดั้งเดิมไว้ คือมีการสรงนํ้าพระพุทธรูปทั้งที่วัดและพระพุทธรูปที่บ้าน พระสงฆ์จากน้ันจะไปสรงนํ้าขอพรจากคนเฒ่าคนแก่ที่
ตัวเองให้ความเคารพ พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ฯลฯในช่วงงานน้ีบุตรหลาน สมาชิกในหมู่บ้านที่ไปทํางานต่างถิ่นจะกลับบ้านเพื่อร่วม
ทําบุญและพบปะกับญาติพี่น้อง 

 

6) เดือนหก – เซ่นไหว้เจ้าปูตุา (แซนตา) 
เซ่นไหว้เจ้าปูุตา ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “แซนตา”  จะจัดในช่วงก่อนการลงทํานาลักษณะความเชื่อในผีบรรพบุรุษ

ของหมู่บ้าน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ให้ความคุ้มครองดูแลรักษาบ้านให้ปลอดภัย ร่มเย็น หากไม่เลี้ยงหมู่บ้านจะเกิดภัยพิบัติ  รวมถึง
เป็นความเชื่อของชาวบ้านก่อนเร่ิมทํานา เพื่อให้บังเกิดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการรําลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พิธี
กรรมการเซ่นไหว้เจ้าปูุตาจะกําหนดเอา วันพุธแรก หรือ วันพฤหัสบดีแรกของเดือนหก ผู้อาวุโสของหมู่บ้านและเป็นผู้นําใน
การทําพิธี ภาษาพื้นบ้านเรียก “อาจา” จะเป็นผู้กําหนดวัน ก่อนวันเลี้ยง ชาวบ้านจะไปทําความสะอาดศาลปูุตา และบริเวณ
รอบ ๆ ที่ดอนปูุตา เช้าวันเลี้ยงทุกหลังคาเรือนจะนําเคร่ืองเลี้ยง มี ขัน 5 เทียน 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่ ขัน 8 มีเทียน 8 คู่ ดอกไม้ 
8 คู่ อาหารคาว ข้าว  และอาหารที่หาได้ตามท้องถิ่น อาหารหวาน ผลไม้ ขนม นํ้า เหล้า หมากพลู บุหร่ี ไปที่ศาลผู้นําในการ
ทําพิธี หรือ อาจา จะนําเซ่นไหว้ปูุตา เม่ือเสร็จพิธีจะนําอาหารกลับไปกินที่บ้านหรือจะเลี้ยงรวมที่หอปูุตาก็ได้ ตกบ่ายผู้นําใน
การทําพิธี หรือ อาจา จะนําขบวนแห่ มีนางเทียมไปที่ศาลปูุตา (นางเทียม คือ หญิงทรงเจ้า) พร้อมขัน 5 ขัน 8 เคร่ืองไหว้ 
เหล้า บุหรี่ หมากพลู นํ้า 1 เหยือก (หรือกา) ผู้นําในการทําพิธี หรือ อาจา เชิญปูุตาเข้าทรงนางเทียม นางเทียมจะลุกขึ้นฟูอน 
ผู้นําในการทําพิธี หรือ อาจา จะขอคําทํานายความเป็นอยู่ของบ้านจากปูุตา ซ่ึงการเซ่นไหว้เจ้าปูุตา เป็นการแสดงความรัก 
ความกตัญํู และความผูกพันของชาวบ้านต่อบรรพบุรุษ และยังเป็นการส่งเสริมให้หมู่บ้านเกิดความสามัคคี ซ่ึงนํามาสู่ความ
ม่ันคงของหมู่บ้าน รับรู้ชะตากรรมของหมู่บ้านและร่วมใจกันต่อสู้ชะตากรรมน้ัน ๆ 

 

7) เดือนแปด – บุญเข้าพรรษา (โจนประสา) 
บุญเข้าพรรษา ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “โจนประสา”  เป็นกิจของพระภิกษุสามเณรที่จะต้องอยูป่ระจําในวัดใดวัดหน่ึง

ตลอด 3 เดือน กําหนดเอาตั้งแต่วันแรม 1 ค่ําเดือนแปด ถึง วันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรไปพักแรม
ค้างคืนที่อ่ืน เน่ืองจากฤดูน้ีเป็นฤดูแห่งการเกษตรกรรม การห้ามพระภิกษุสามเณรเดินทางด้วยเหตุผลส่วนหน่ึงอาจมาจาก 
การไม่ต้องการให้พระภิกษุสามเณรไปเยียบย่ําพืชผลที่ชาวบ้านได้เพาะปลูกไว้ การทําบุญเข้าพรรษาเป็นประเพณีทางศาสนา 
โดยตรงจึงคล้ายกับพื้นที่อ่ืนๆในประเทศไทย ในพิธีจะมีการทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแดพ่ระภิกษสุามเณร มีการฟ๎งธรรม
เทศนา ชาวบ้านจะหล่อเทียนใหญ่ไว้ถวาย(ป๎จจุบันจัดหาซ้ือตามท้องตลาด) เพื่อเป็นพุทธบูชา และจะเก็บไว้ตลอดพรรษาการ
ทําเทียนพรรษาถวายวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาน้ีมีความเชื่อแต่โบราณว่า หากใครทําเทียนไปถวายวัดเม่ือเกิดชาติใหม่ผู้น้ัน 

จะได้เสวยสุขในสวรรค์ อานิสงส์ของการถวายเทียนน้ันหากมิได้ขึน้สวรรค์แต่เกิดบนโลกมนุษย์ ผู้น้ันจะมีความเฉลียว
ฉลาด มีสติป๎ญญาไหวพริบเป็นเลิศ ประดุจแสงเทียนอันสว่างไสว ป๎จจุบันได้จัดให้มีงานแห่เทียนเข้าพรรษา โดยนําเทียนมา
แกะสลักอย่างสวยงามประกอบกันเป็นเร่ืองราว แล้วจัดแห่รอบหมู่บ้านก่อนนําไปถวายวัด เพื่อให้ประชาชนได้ชมความ
สวยงาม และร่วมขบวนแห่ถือว่าเป็นการร่วมทําบุญทั้งหมู่บ้าน 
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8) เดือนสิบ – บุญเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  (แซนโฎนตา) 
บุญเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “แซนโฎนตา” เป็นประเพณีหน่ึงที่มีความสําคัญและปฏิบัติสืบทอด

ติดต่อกันมายาวนานนับพันปีของชาวเขมร ที่แสดงออกถึงความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพัน 
ความกตัญํูของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และชุมชน โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม 15 ค่ําเดือน 10 ของทุก
ปี เม่ือถึงวันแรม 15 ค่ําเดือน 10 ลูกหลาน ญาติพี่น้องที่ไปประกอบอาชีพหรือตั้งถิ่นฐานที่อ่ืน ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล จะ
เดินทางกลับมารวมญาติ เพื่อทําพิธีแซนโฎนตา ชาวเขมรได้รับอิทธิพลจากศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดีย ได้เห็นถึงหนทาง
ที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ถึงแก่ผีตา ยาย หรือ ผีบรรพบุรุษ จากตํานานของพระเจ้าพิมพิสารเป็นจุดเร่ิมต้นของพิธีแซนโฎนตา 
ความเชื่อของชาวเขมร เชื่อว่าเม่ือถึงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 ประตูยมโลกจะเปิด ผีในยมโลกจะเดินทาง มาเยี่ยมญาติได้ ชาว
เขมรจึงมีการจัดทําอาหาร ขนม ข้าวต้ม ในตอนเย็นของวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 10 และพอรุ่งเช้า วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 ก็จะ
นําอาหาร ขนม ข้าวต้ม ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัด เป็นวัน “เบ็นตูจ” โดยเชื่อว่า ผีจะออกมาจากยมโลกได้ 15 วัน หลังจาก
น้ันต้องกลับไปรับกรรมในยมโลกตามเดิม จากวันเบ็นตูจนับไปอีก 15 วัน (นับจากวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 ) จะตรงกับวัน
แรม 15 ค่ํา เดือน 10 ของทุกปี คือวัน “เบ็นทม” ซ่ึงเป็นวันที่ประกอบพิธี แซนโฎนตา สาเหตุที่ต้องเตรียมตัวทําบุญตั้งแต่
วันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 10 เพราะผีตายาย หรือผีบรรพบุรุษ ถูกปล่อยมาวันน้ัน และเดินทางมาไกลเกิดความเหน็ดเหน่ือย หิว
กระหาย เม่ือมาถึงก็จะอยู่ที่วัดรอคอยว่าญาติหรือลูกหลาน จะมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้หรือไม่ เม่ือถึงรุ่งเช้าวันขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 10  ญาติหรอืลูกหลานก็จะไปทําบุญที่วัด ตอนน้ีเองถ้าญาติหรือลูกหลานมาก็จะดีใจและได้รับผลบุญจากที่ได้มีการ
ทําบุญอุทิศให้ ก็จะอวยพรให้ญาติ หรือลูกหลานมีความสุขความเจริญ ประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จมีเงินมีทองใช้ แต่ถ้าไม่
เห็นก็จะโกรธ และสาปแช่งญาติหรือลูกหลานไม่ให้มีความสุขความเจริญ จุดประสงค์ของประเพณี แซนโฎนตา นอกจากจะ
เป็นการทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผีบรรพบุรุษแล้ว  ยังเป็นการแสดงถึงความกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ ความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว  เครือญาติ ตลอดถึงเป็นกุศโลบายของ 

การพิธีกรรมบายเบ็น เม่ือเสร็จพิธีกรรมแซนโฎนตาที่บ้านแล้ว จะมีการทําบายเบ็น ประกอบด้วยข้าว
เหนียวน่ึง คลุกกับงาป๎้นเป็นก้อน ๆ ขนม ข้าวต้มแกะห่อออก ผลไม้ต่างๆ เช่น มะยม มะขามปูอม สมอ อ้อยควั่นเป็นแว่น มี
เผือกต้ม แล้วใสภาชนะไปรวมกันที่วัดในเวลาเช้ามืดของวันแรม 15 ค่ําเดือน 10 ให้พระทําพิธีให้ แล้วจึงนําบายเบ็นไปที่นา
เพื่อบูชา เซ่นไหว้แม่โพสพ จากน้ันก็นําบายเบ็นไปหว่าน หรือโรยให้ทั่วนาข้าว ซ่ึงโดยปกติแล้วในเวลาน้ันข้าวจะตั้งท้อง ก็เป็น
การรับขวัญข้าวพอดี จะทําให้ข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ เมล็ดไม่ลีบ ได้เมล็ดข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มรวงสวยงาม 

การพิธีกรรมแซนโฎนตาที่วัด ในเช้าของวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 หลังจากที่นําบายเบ็นไปหว่านที่นาแล้ว 
ก็จะนํา อาหาร คาวหวานลักษณะเดียวกันกับที่ประกอบพิธีแซนโฎนตาที่บ้าน โดยทําขึ้นใหม่นําไปที่วัด เพื่อให้พระสงฆ์ทําพิธี
สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศลให้อีกคร้ังหน่ึง แต่การอุทิศส่วนกุศลที่วัดจะไม่จําเพาะเจาะจงว่าจะเป็นญาต ิหรือบรรพบุรุษของตนเอง
เท่าน้ัน แต่จะรวมถึงผีไร้ญาติ สัมพะเวสี ผีเปรต ผีเร่ร่อน เจ้ากรรมนายเวร ต่าง ๆ ได้รับส่วนบุญด้วย  

 

        11)  เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา (แจงประสา) 
บุญออกพรรษา ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “แจงประสา” จัดทําในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 เป็นการทําบุญที่สืบ

เน่ืองมาจากบุญเข้าพรรษาในเดือน 8 ที่พระภิกษุสามเณรได้เข้าพรรษา เป็นเวลานานถึง 3 เดือน ดังน้ันในวันที่ครบกําหนด 
พระภิกษุสามเณรเหล่าน้ันจะมารวมกันทําพิธีออกวัสสาปวารณา คือเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตักเตือนกันได้ วันน้ีจะเป็น
วันที่พระภิกษุสามเณรจะได้มีโอกาสมาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงที่วัด ซ่ึงชาวบ้านถือว่าเป็นวันสําคัญ และเป็นระยะที่
ชาวบ้านหมดภาระในการทําไร่ทํานาอากาศ ในช่วงน้ีจะเย็นสบายจึงถือโอกาสมาร่วมกันทําบุญ มีการตักบาตร(ตักบาตรเทโว) 
ถวายภัตตาหารคาว หวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ รับศีลสวดมนต์ฟ๎งเทศน์และถวายผ้าจํานําพรรษา ตอนค่ําจะมีการจุดประทีปโคม
ไฟในบริเวณวัดและหน้าบ้าน เพื่อเป็นพุทธบูชา 
 

     12) เดือนสิบสอง – บุญกฐิน (กะเทน) 
บุญกฐิน ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “กะเทน” เป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ซ่ึงจําพรรษาแล้ว เร่ิมตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ํา 

เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน12 มูลเหตุที่มีการทําบุญกฐินน้ันมีเร่ืองเล่าว่า มีพระภิกษุจํานวนหน่ึง ได้เดินทางไปเฝูา
พระพุทธเจ้า โดยระหว่างการเดินทางน้ันเป็นช่วงฝนตก และระยะทางไกลจึงทําให้ผ้าจีวรของพระภิกษุเหล่าน้ันเปียกนํ้าเปรอะ
เปื้อนโคลน ไม่สามารถหาผ้าผลัดเปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าได้เห็นถึงความยากลําบากน้ัน จึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าและ 
รับผ้ากฐินได้ตามกําหนด ชาวบ้านจึงได้จัดผ้าจีวรนํามาถวายพระภิกษุในช่วงเวลาดังกล่าวจนกลายเป็นประเพณีทําบุญกฐินมา 
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จวบจนป๎จจุบัน ชาวบ้านเชื่อว่าหากมีการทําบุญกฐินให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วจะเป็นกุศลผลบุญอันใหญ่ให้กับผู้ตายได้ในอีก
พบภูมิน้ัน  ก่อนการทําบุญกฐินเจ้าภาพจะต้องจองวัดและกําหนดวันทอดกฐินล่วงหน้า มีการเตรียมผ้าไตรจีวรพร้อมเคร่ือง
อัฐบริขารและเคร่ืองไทยทาน มีการบอกบุญแก่ญาติมิตร ตอนเช้าในพิธีจะแห่ขบวนกฐินเพื่อนําไปทอดที่วัดและแห่กฐินเวียน
ประทักษิณ 3 รอบจึงทําพิธี ถวายผ้ากฐิน ในปีใดหากไม่มีผู้ใดจองกฐินที่วัด ชาวบ้านจะจัดเป็นกฐินสามัคคีหมู่บ้านแทน  
เจ้าภาพจะเป็นสมาชิกทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน 
 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

      8.3.1 ผู้น าทางธรรมชาติ 
                  หากทําการค้นหากลุ่มผู้นําที่ไม่เป็นทางการ หรือผู้นําทางธรรมชาติแต่ละด้านของบ้านพลวงใน

ป๎จจุบัน มีดังน้ี 
พ่อเอ้ือน  ครบส่วน   อยู่บ้านเลขที่  74/1  หมู่ 2  บ้าพลวงใต้  ตําบลบ้านพลวง  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  

เป็นผู้นําทางธรรมชาติด้านพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ ประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน ซ่ึงพ่อเอ้ือน ครบส่วนเป็นผู้อาวุโสใน
หมู่บ้านที่บุตรหลานในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นผู้รู้ในเร่ืองของงานบุญประเพณีต่างๆของ
หมู่บ้าน เป็นผู้นําในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีต่างๆ ท่านมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ที่ทุกคนในหมู่บ้าน
ต้องเคารพนับถืออย่างไม่ขัดข้องใจแต่อย่างไร 

พ่อนึม  หมั่นเที่ยง   อยู่บ้านเลขที่  194   หมู่  2  บ้าพลวงใต้  ตําบลบ้านพลวง  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  
เป็นผู้นําทางธรรมชาติด้านการปกครอง การพัฒนาหมู่บ้าน และการพัฒนาปุาชุมชน(ปุาหนองยะทัด) เน่ืองจากพ่อนึม หม่ัน
เที่ยง เป็นกํานันเก่า เป็นผู้ที่มีประสบการด้านการปกครองและพัฒนาหมู่บ้านมาตั้งแต่อดีต ดังน้ัน กลุ่มผู้นําในยุคป๎จจุบัน และ
ชาวบ้านพลวงจึงให้ความเคารพนับถอืในตัวพ่อนึม หมั่นเที่ยงเสมอ ป๎ญหาที่เกิดในหมู่บ้านพ่อนึมจะสามารถให้คําปรึกษา และ
หาแนวทางแก้ไขป๎ญหาให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี 

พ่อเหลือ  ใยแดง  อยู่บ้านเลขที่   5  หมู่  2  บ้าพลวงใต้  ตําบลบ้านพลวง  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  เป็น
ผู้นําทางธรรมชาติด้านเกษตรอินทรีย์ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน พ่อเหลือจะเป็นผู้รู้ ผู้นําให้คําปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์
คนในหมู่บ้าน รวมถึงการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับคนในหมู่บ้านได้ใช้ ชาวบ้านพลวงให้ความเคารพพ่อเหลือในด้านน้ีเน่ืองจาก
องค์ความรู้ที่มี และการถือปฏิบัติให้คนในหมู่บ้านได้เห็นจริง 

พ่อเคลื่อน ลัดดาไสว   อยู่บ้านเลขที่  195  หมู่ 1  บ้าพลวง ตําบลบ้านพลวง  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ เป็น
ผู้นําทางธรรมชาติด้านพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ ประเพณี อีกท่านหน่ึง ของหมู่บ้านพ่อเคลื่อน เป็นผู้ที่ศึกษาเร่ือง
พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมทางพราหมณ์ ซ่ึงความรู้ ความอาวุโสในหมู่บ้านจึงทําให้พ่อเคลื่อน ลัดดาไสว เป็นผู้อาวุโสอีก
ท่านที่ทุกคนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือ 

ภาษาถิ่น  คือภาษาเขมร  ภาษาที่ใช้ทางราชการเป็นภาษาไทย ซ่ึงจะมีการใช้ภาษาต่างๆกันออกไปตามชุมชนย่อยๆ
และภาษาที่ตัวเองถนัด 

        8.4 สินค้าพ้ืนเมือง  ชาวตําบลบ้านพลวงมีฝีมือในการทําผ้าไหมท่ีสวยงาม มีเอกลักษณ์ประจําตัวเอง และมี
การทําลายประจําพ้ืนบ้านน้ัน เช่นผ้าโฮล นอกจากน้ัน  มีนํ้าพริก การจักรสาน การทอเสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากไม้  และอาหาร
พื้นบ้านทั่วไป 
 
 
      8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
            8.1 ลักษณะของแหล่งน้ า  
         1) แหล่งน้ า ในพื้นที่บ้านพลวงมีแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์จากการอุปโภค 
บริโภคในหมู่บ้าน โดยแยกเป็นแหล่งนํ้าขนาดใหญ่  จํานวน  7  แหล่ง คือ 1. หนองถนนหัก มีเน้ือที่ 90 ไร่ 2. อ่างเก็บนํ้า
อําปึลกง  มีเน้ือที่  100  ไร่  3. หนองตะเคียน  มีเน้ือที่ 38 ไร่ และแหล่งนํ้าขนาดเล็ก จํานวน 5 แหล่ง คือ1. หนองยะทัด 
2.หนองตาลี 3.หนองโดนฮีม 4.หนองโชค   37 ไร่  5.หนองบัลลังก์ 36 ไร่6.หนองพลวง 32 ไร่ 7.หนองกาเกาะ  34 ไร่ 
นอกจากแหล่งนํ้าตามธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านพลวงยังมีการสร้างแหล่งนํ้าขึ้นเพื่อ ใช้ประโยชน์ ทั้งอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร คือ แหล่งนํ้าบาดาล  
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         2) การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า การใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม คือ แหล่งนํ้าขนาดใหญ่ 
ได้แก่หนองถนนหัก, หนองละเบิก อ่างเก็บนํ้าอําปึลกง และหนองพลวง ใช้เป็นแหล่งนํ้าในการทํานา ปลูกผัก เลี้ยงปลา รวมถึง
เป็นทําเลเลี้ยงสัตว์ ส่วนแหล่งนํ้าขนาดเล็ก คือ หนองยะทัด, หนองตาลี, หนองโดนฮีม, หนองสะนวน และหนองตาหนู จะเป็น
แหล่งนํ้าขนาดเล็กฤดูฝนสามารถใช้เป็นแหล่งนํ้าในการทํานาได้ เม่ือเสร็จสิ้นจากการทํานาจะเป็นที่ทําเลเลี้ยงสัตว ์
                           3)ความเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า จากอดีตจนถึงป๎จจุบันแหล่งนํ้าในบ้าน
พลวงเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ แหล่งนํ้าเกิดความตื้นเขินเป็นจํานวนมาก และไม่สามารถเก็บกักนํ้าไว้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี 
ดังน้ัน ทางผู้นําชุมชนจึงมีการฟื้นฟูแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ โดยการขุดลอกหนองนํ้าขนาดใหญ่ทั้ง 3 แหล่ง คือ หนองถนนหัก, 
หนองละเบิก อ่างเก็บนํ้าอําปึลกง หนองกาเกาะ หนองบัลลังก์ หนองตะเคียน และหนองพลวง เพื่อสามารถเก็บกักนํ้าให้
ชาวบ้านพลวงได้ใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคบริโภค และทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  

 

             8.1.1  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 

               8.1.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

 

  8.1.3  น้ า 
 ๑)  แหลง่นํ้าธรรมชาต ิ

 -  ห้วย  หนอง  คลอง บึง  จํานวน       ๑๗ แห่ง 
  ๒)  แหลง่นํ้าสาธารณะ 

 -  สระคลองส่งนํ้า             จํานวน      ๒๕  แห่ง 
  ๓)  แหลง่นํ้าที่สร้างขึ้น 

 -  บ่อนํ้าตื้น   จํานวน      ๒๕  แห่ง 
 -  บ่อบาดาล   จํานวน    ๕๙๔  แห่ง 

      -  ประปาหมู่บ้าน   จํานวน       6    แหง่ 
      -  อ่างเก็บนํ้า   จํานวน       1    แหง่ 
            -  บ่อนํ้าตื้น   จํานวน       5    แหง่ 
            -  ฝาย,ทํานบ   จํานวน     25    แหง่ 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร รายละเอียด 

3.1) ปริมาณน้ าฝน - ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทําการเกษตรของหมู่ที่1 – หมู่ที่14 มี
ปริมาณนํ้าฝนที่ไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตร 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  - ความเพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีของแหล่งนํ้าทางธรรมชาติ        ซ่ึง
ประกอบด้วย แม่นํ้า ห้วย/ลําธาร คลอง หนองนํ้า/บึง  ของหมู่ที่1 – หมู่ที่14            
ไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรตลอดทั้งปี และการเข้าถึงแหล่งนํ้าทางการเกษตรไม่
ทั่วถึงในการใช้นํ้าเพื่อการเกษตร 

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน - ความเพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีของแหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ซ่ึง
ประกอบด้วย อ่างเก็บนํ้า ฝาย สระ คลองชลประทานของหมู่ที่1 – หมู่ที่14           
ไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรตลอดทั้งปี และการเข้าถึงแหล่งนํ้าทางการเกษตรไม่
ทั่วถึงในการใช้นํ้าเพื่อการเกษตร 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอปุโภค บริโภค) 

 การสํารวจข้อมูลด้านแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) โดยสํารวจบ่อบาดาลสาธารณะ บ่อนํ้าตื้น
สาธารณะ ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) แหล่งนํ้าธรรมชาติ
ของหมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 14 ไม่เพียงพอต่อการใช้ในการอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี และการเข้าถึงแหล่งนํ้าของหมู่ท่ี 1 – หมู่ที่ 
14 ไม่ทั่วถึง สรุปคือครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนน้ี มีนํ้ากิน นํ้าใช้ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค    คิดเป็นร้อยละ 60% 
ของทั้งตําบล 
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          4)  แหลง่ทรัพยากรธรรมชาต ิ

            - ปุาทําเลเลี้ยงสตัว ์           จํานวน             ๒        แหง่ 
 
8.2 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
         1) ลักษณะของทรัพยากรป่าไม้และ ขนาดพ้ืนท่ี ในอดีตบ้านพลวงเคยมีทรัพยากรปุาที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มากแห่งหน่ึงในประเทศไทย แต่เม่ือระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการ
ในการใช้ประโยชน์จากผืนปุามีมากขึ้น มีการเปิดสัมปทานปุาไม้ในพื้นที่จนทําให้ปุาไม้เร่ิมลดลงเกือบหมดไปจากพื้นที่ ป๎จจุบัน
ทรัพยากรปุาไม้ในพื้นที่บ้านพลวงที่ยังคงเหลือในหมู่บ้านมี 4 ประเภท คือ 1. ปุาชุมชนหนองยะทัด มีพื้นที่ทั้งหมด 1,761ไร่  
2. สวนปุาโรงเรียนบ้านพลวง มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 20  ไร่ 3. ปุาดอนปุาละเมาะตามหัวไร่ปลายนา มีพื้นที่รวมทั้งหมด 
ประมาณ  1,000  ไร่ 4. ปุาทําเลเลี้ยงสัตว์หนองตาลํามีพื้นที่ประมาณ  900 ไร่ 
        2) การจัดการป่าและการใช้ประโยชน์  ป๎จจุบันบ้านพลวงได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ที่
ยังคงเหลือในพื้นที่ 2 ประเภท คือ ปุาหนองยะทัด ทางหมู่บ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์และเสนอขอให้ขึ้นทะเบียนเป็นปุาชุมชน
ประมาณปี พ.ศ. 2534 และ สวนปุาโรงเรียนบ้านพลวง ชาวบ้านได้ขอให้ทางโรงเรียนบ้านพลวงอนุรักษ์ให้เป็นปุาสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อให้บุตรหลานได้เรียนรู้และหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากปุาร่วมกัน ในส่วนของปุาละเมาะตามหัวไร่ปลายนาทาง
หมู่บ้านได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของที่นาไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเพื่อใช้เป็นทําเลในการเลี้ยงสัตว์ โดยเป็นการใช้ประโยชน์
ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้ของคนบ้านพลวง ปุาเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของคนบ้าน
พลวง เช่น ผักชนิดต่างๆ, เห็ด, หนอไม้, กบ และเขียด เป็นต้น นอกจากแหล่งอาหารแล้วยังเป็นแหล่งสมุนไพรพื้นบ้าน ทําเล
เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งพลังงาน (ฟืน) และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
        3) ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ จากอดีตถึงป๎จจุบันทรัพยากรปุาไม้ของบ้านพลวง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากอดีตบ้านพลวงเคยมีผืนปุาที่อุดมสมบูรณ์ แต่ในป๎จจุบันทรัพยากรปุาไม้ในบ้านพลวงเหลือ
พื้นที่โดยรวม ประมาณ 2,700 ไร่ ซ่ึงเป็นสภาพปุาที่มีความเสื่อโทรมอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปุาไม้ในบ้าน
พลวง มีดังน้ี 

(1) ประมาณปี พ.ศ. 2524  ได้มีการบุกรุกผืนปุาโดยการจับจองพื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่
อาศัยและที่ทํากิน รวมถึงการสัมปทานตัดไม้ ของโรงเลื่อย “จักรีศรีสุรินทร์” เป็นอีกป๎จจัยที่ทําให้ปุาในบริเวณน้ีเสื่อมโทรมไป
อย่างรวดเร็ว 

(2) ประมาณป ีพ.ศ. 2534 - 2539  หลงัจากที่ทรัพยากรปุาไม้ในบ้านพลวงเสื่อม
โทรมไปมาก และลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วชาวบ้านพลวงจึงเร่ิมมีการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ปาุในรูปแบบของปาุชุมชนหนอง
ยะทัด และมีการปลูกปาุเสริมบริเวณจุดทีเ่สื่อมโทรมในพื้นที่ปุาชุมชน พระราชทานธงช้างสามเชือก อาสาสมัครพิทักษ์ปุา จาก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน์ จงัหวดัสกลนคร 
                                      (3) เม่ือปี พ.ศ. 2539  ได้มีการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุาชุมชน  เพื่อให้
ชาวบ้านในพื้นที่ทุกหมู่บ้านรอบปุาได้ร่วมกันอนุรักษ์ปุาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

                                   (4) เม่ือปี พ.ศ. 2540  ได้มีกลุ่มสมัชชาคนจนภาคอีสาน และกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้าน
รอบปุาเข้าบุกรุกพื้นที่ปุาชุมชนหนองยะทัดเพื่อจะยึดพื้นที่ปุาเป็นที่ทํากิน แต่ถูกต่อต้านจากกลุ่มชาวบ้านที่อนุรักษ์ปุา จนเกิด
ความขัดแย้งตู่สู้เรียกร้องกันทั้ง 2 ฝุาย ผลกลุ่มชาวบ้านที่อนุรักษ์ผืนปุาเป็นฝุายชนะได้สิทธิในการอนุรักษ์ผืนปุาเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้านต่อไป  

                                     (5) เม่ือปี พ.ศ. 2542  ได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ปุาชุมชนขั้นที่ 2 จากสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ แสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านมีการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนปุาอย่างต่อเน่ือง 

(6) เม่ือปี พ.ศ. 2547  ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพลวงได้สนับสนุน
งบประมาณให้มีการขุดคลองรอบผืนปุาชุมชนหนองยะทัด เพื่อเป็นการก้ันแนวเขตผืนปุา และเป็นการเพิ่มแหล่งนํ้าใ ห้กับ
ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ด้วย 
                                               (7) เม่ือปี พ.ศ. 2549  มีกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพลวงร่วมกับ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านรอบปุาได้ร่วมกันปลูกปุาเสริมตามมูลดินบริเวณคลองส่งนํ้ารอบผืนปุาชุมชน 
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ชุมชนต าบลบ้านพลวง  ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว  ครั้งที่ 18 
ประเภทชุมชน จากสถาบันลูกโลกสีเขียว 
 

พื้นที่ดําเนินงาน  จํานวน 2,707 ไร่ ประกอบด้วยปุาชุมชนหนองยะทัต 1,761 ไร่ ปุาทําเลเลี้ยงสัตว์ 
หนองตาลํา 896 ไร่ และสวนปุาในปุาบริเณปราสาทบ้านพลวง พื้นที่ 5 ไร่ 

ระยะเวลาในการทํางานอนรุักษ์ ปี 2520-2560 (รวม 40 ปี) 
ผลการดําเนินงาน 

 แกนนําชุมชนเข้าอบรม รสทป. ได้รับพระราชทาน “ ธงพิทักษ์ปุา เพื่อรักษาชีวิต”จํานวน 4 ธงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการทํางานอนุรักษ์โดยเริ่มต้นจาก 3 หมู่บ้านหลักที่มีพื้นที่ติดกับปุา ต่อมาขยายการทํางานจนครบทั้ง 
14 หมู่บ้าน 

 การเจรจาขอพื้นที่ที่ถูกบุกรุกคืนได้ ทําให้มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนเนื้อที่ 2,657 ไร่ 
 ทุกหมู่บ้านในตําบลร่วมกับท้องถ่ิน สร้างคลองรอบปุาหนองยะทัตความยาว 3,000 เมตร เพื่อเป็นแนวเขต

ปุา และปูองกันการบุกรุก 
 การขุดคลองรอบปุาเพื่อเป็นแนวเขตเป็นการเพิ่แหล่งน้ํา สร้างระบบกระจายน้ําโดยการฝ๎งท่อในหนองน้ําให้

อยู่ในระดับน้ําล้น เพื่อให้ไหลเข้าสู่พืน้ที่เกษตรของชาวบ้านผ่านคลองไสไ่ก่ สามารถกักเก็บน้ําตามโครงข่ายน้ํา
และแหล่งน้ําสาธารณะได้กว่า 9 แสนลบ.ม. และสระน้ําตามหัวไร่ปลายนาจํานวน 580 แห่งสามารถเก็บกัก
น้ําได้มากกว่า 2 แสน ลบ.ม. มีแหล่งน้ําใช้เพื่อการเกษตรในหน้าแล้งในรูปของไร่นาสวนผสม 

 อนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ (หนองโชค) พื้นที่ 200 ไร่ โดยไม่ขุดลอกด้วยเครื่องจัดร เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งที่อยู่
ของสัตว์น้ํา แหลง่เกบ็สายบัว แหลง่น้ําของสัตว์เลี้ยง ที่อยู่อาศัยของนกท้องถ่ิน และนกอพยพหลายชนิด 

 ส่งเสริมการทําเกษตรปลอดภัย และตัง้กลุม่ผกัปลอดสารทีเ่กิดจากการจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านที่ไมม่ีที่ทํา
กิน เข้มาใช้ประโยชน์ในพื้นทีส่าธารณะริมหนองละเบิก 

 สร้างกระบวนการพัฒนาเยาวชน ทั้งการจัดค่ายพฒันาเดก็อนุรักษ์สิง่แวดล้อม 14 หมูบ่้าน การตัง้โครงการ
ธนาคารเด็ก ที่สง่เสริมให้สมาชิกฝากเงินวันละ 1 บาท/ คน นําเงินกองทุนไปใช้ในการกู้ยืม และนําดอกเบี้ย
มาใช้ในกิจกรรมอนรุักษ์ 

 บ้านพลวงเป็นแหลง่ศึกษาดูงาน เรือ่งการบริหารจัดการปุาและน้ํา และการสร้างขยายเครือข่ายการทํางาน
ร่วมกันในระดบัตําบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



20 
 
แผนภูมิแสดงการใช้พื้นที่ในตําบลบ้านพลวง 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 

0% 

0% 

79% 

0% 

0% 

1% 

0% 18% 

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก 

อุตสาหกรรม 

ชนบทและเกษตรกรรม 

ที่โล่งเพื่อนันทนาการและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สถาบันการศึกษา 

สถาบันศาสนา 

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
ถนน ซอย แม่น้ า ห้วย หนอง บึง 



 
 
 
  



 
 
 
 



 -  งานบริหารงานทั่วไป 
 -  งานนโยบายและแผน 
 -  งานกฏหมายและคดี 
 -  งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานสวัสดิการสังคมและ   

สังคมสงเคราะห์ 
 -  งานกิจการสภา อบต. 
 - งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
  - งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
  

ต าบลบ้านพลวง 

 

กองคลัง 
 
 
 

กองโยธา 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง 

ปลัด อบต. 

สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รองนายกอบต. รองนายกอบต. 

เลขานุการนายกฯ 
 

ประธานสภาฯ 
 

สมาชิกสภา 
 

สมาชิกสภา 
 

 

ส านักงานปลัด 
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 

 -   งานธุรการ 
 -   งานบัญชี 
 -   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 -   งานก่อสร้าง 
 -   งานออกแบบและควบคุม 

อาคาร 
 -   งานผังเมือง 
-   งานประสานสาธารณูปโภค 
 -   งานก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

 -  งานบริหารงานการศึกษา 
 -  งานส่งเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
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         โครงสร้างส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
    -เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง.) (1)                       – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) (1)     – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          - นักปูองกันบรรเทาและ           – นักวิเคราะห์นโยบายแแผน                    
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1)                                                                                 (ปก.) (1)                                 บรรเทาสาธารณภัย (ปก.) (1)        (ปก.) (1) 
     - พนักงานขับรถยนต์  (1)                             -เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) ว่าง         - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)           - พนักงานขับรถยนต์  (1)         - เจ้าพนักงานธุรการ (ปชง.)                                                                                                        
     - นักการภารโรง  (1)                                  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1)                    (1) ว่าง                                                                               (1) ว่าง    
     -ยาม  (1)                                                                                                       - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1)                                                  - ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1) 
     -คนสวน  (1)                                                                                                                                                                                          - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(1)              
 
 

 
 

- นักพัฒนาชุมชน  (ปก.)                                                                               -   นักพัฒนาชุมชน  (ปก.) (1)  
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (1)                                                                           -   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  (1) 

                                                                                                                                                    -   คนสวน  (1)* 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน้)  

 งานบริหารงานทั่วไป 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

  งานนโยบาย
และแผน

งานกฎหมาย
และคดี

งานส่งเสริมการเกษตร 

งานป้องกันและบรรเทาฯ งานกิจการสภา 



 
           26 

 
        โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
                                 
 
 
 

        
 
     - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) ว่าง                      - นักวิชาการคลัง (ชก.) (1)                                     - นักวิชาการคลัง (ชก.) (1)                 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) (1) 
     – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (1)                                - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (1)                          - นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก.) (1) 
                                                                        - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)                     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานการเงิน งานบัญชี 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
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        โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
              - นายช่างโยธา (ชง.) (2)           - นายช่างโยธา (ชง.) (2)                         - นายช่างโยธา (ชง.) (2)              - นายช่างโยธา (ชง.) (2)                      - นายช่างโยธา (ชง.) (2) 
              - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1)         - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1)                         - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1)             - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1)                    - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) (1) 

งานก่อสร้าง 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง งานอนามัยและส่งแวดล้อม   งานประสานสาธารณูปโภค 
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                   โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
         - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ว่าง                             
         - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ว่าง                          - นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) ว่าง                            - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ว่าง        
                                                                                                                                                       -  ครู   (3) 
                                                                                                                                                       - ครูผู้ดูแลเด็ก  (1) 
                                                                                                                                                       - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2) 
 
 
 

 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น )   

งานบริหารงาน
การศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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