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คำนำ 
 
ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผน

แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ  และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ.2559-2560) และนายกรัฐมนตรี (พล
เอก ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา)  ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซ ึ ่งเผยแพร่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้เร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ”ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง “ประชา
รัฐ”ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3 Rs: Reduce  Reuse  Recycle ( การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่)
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย นั้น 

ในการนี้  กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และ
จัดทำระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ      
3 Rs และหลักการประชารัฐ ดังนั ้น เพื ่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย”ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะสั้น (พ.ศ. 2561) 
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ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
  ตำบลพลับพลา  ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๘  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
   หมู่ที่ ๑ บ้านพลับพลา   หมู่ที่ ๑๐ บ้านบุ   

  หมู่ที่ ๒ บ้านไทย    หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์   
  หมู่ที่ ๓ บ้านพลับพลา   หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุดสวาย  

หมู่ที่ ๔ บ้านโค้งยาง   หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าตะเคียน 
  หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยายเหล่    หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองยาง 
  หมู่ที่ ๖ บ้านกอก   หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง  
  หมู่ที่ ๗ บ้านประดากุด   หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนแดง  

หมู่ที่ ๘ บ้านเกาะ   หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุ  
  หมู่ที่ ๙ บ้านปรางค์   หมู่ที่ ๑๘ บ้านบุยอ 
“องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา”  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มกราคม 

2539 เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง  
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา   

              ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๒  ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
-  โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๔๙๒-๐๐๔  
-  โทรสาร   ๐๔๔ – ๔๙๑-๗๘๘ 
เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบล http://www.tambonplubpla.go.th 
 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  

ตำบลพลับพลาเป็นพื้นที่ราบและพ้ืนที่ดอน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร  เลี้ยงสัตว์   
และอุตสาหกรรม และเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ
โชคชัย  ห่างจากท่ีว่าการอำเภอโชคชัย  ประมาณ  ๓  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  
๓๓  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีพื้นที่ประมาณ  ๔๗  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  
๒๙,๓๗๕  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าอ่าง    อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลท่าลาดขาว   อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย   จงัหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกไทย   อำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  มี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจเกิดพายุฤดูร้อน  
ขึ้นได้ จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้น
ไป 

http://www.tambonplubpla.go.th/
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ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจเป็นเวลานานบางครั้งนานนับเดือน  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง  

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ดินเหนียว และดินดาน  ในพื้นที่ตำบลพลับพลา 

การใช้ที่ดินในเขตตำบลพลับพลา 
 

ลำดับที่ ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

๑ ที่พักอาศัย ๑๒.๓๐ ๒๖.๑๗ 
๒ เกษตรกรรม ๙.๗๘ ๒๐.๘๑ 
๓ ธุรกิจการค้า/พาณิชยกรรม ๘.๙๖ ๑๙.๐๗ 
๔ สถานศึกษา ๑.๘๐ ๓.๘๔ 
๕ ศาสนสถาน ๑.๓๗ ๒.๙๑ 
๖ สถานที่ราชการ ๑.๙๑ ๔.๐๗ 
๗ ถนนและท่ีสาธารณะ ๕.๓๕ ๑๑.๓๙ 
๘ อุตสาหกรรม ๒.๓๐ ๔.๘๘ 
๙ แหล่งน้ำ ๓.๑๒ ๖.๖๓ 

๑๐ อ่ืน ๆ ๐.๑๑ ๐.๒๓ 
 รวม ๔๗ ๑๐๐ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อที่
สาธารณประโยชน์ 

ตั้งอยู่ 

เนื้อท่ี 
หลักฐาน 

นสล. 
เลขที่ 

สภาพการ
ใช้

ประโยชน์ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า หมายเหตุ 

หมู่ที่ ตำบล 

สงวนไว้ใช้
ประโยชน์
รว่มกัน
ตลอดไป 

เหมาะสมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ใน

ราชการ 

เหมาะสมที่จะใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน

(ระบุ) 
 

๑ จังหวัดนครราชสีมา ๔ พลับพลา ๑๗-๐-๗๐ ๒๔๕๔/
๒๕๑๐ 

อบต. / /  บึงทะมก 

๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๒ พลับพลา ๓๙-๑-๙๒ ๗๗๕๒ บึง /   บึงกุดสวาย 
๓ กระทรวงมหาดไทย ๙ พลับพลา ๖-๐-๑๑-

๖/๑๐ 
๘๐๙๔ ราชการใช้    ร.ร.บ้านปรางค์

น้อย 
๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๒ พลับพลา ๔-๑-๗๗ ๒๒๔๘๓ ว่างเปล่า    ป่าช้า 
๕ กระทรวงมหาดไทย ๒ พลับพลา ๒๓-๑-๙๔ ๒๒๔๘๔ บึง /   บึงทุ่งน้อย 
๖ กระทรวงมหาดไทย ๑ พลับพลา ๗-๓-๒๓ ๒๒๘๕๗ วัดป่าช้า    ป่าช้า 
๗ กระทรวงมหาดไทย ๗ พลับพลา ๐-๓-๗๘ ๒๓๐๑๑ ว่างเปล่า    ป่าช้า 
๘ กระทรวงมหาดไทย ๖ พลับพลา ๓๑-๐-๙๒ ๒๓๐๒๔ ว่างเปล่า    ป่าช้า 
๙ กระทรวงมหาดไทย ๑๐,๑

,๑๗ 
พลับพลา ๕๕-๑-๔๘ ๒๓๐๖๕ บึง /   บึงทุ่งทอง 

๑๐ กระทรวงการคลัง ๔  พลับพลา ๔-๓-๐๗ นม ๑๓๖๒ ราชการใช้    ร.ร.ชุมชน
พลับพลา 

๑๑ กระทรวงการคลัง ๑๓ พลับพลา ๗-๓-๓๕ นม ๑๔๐๘ ราชการใช้    ร.ร. บ้านท่า
ตะเคียน 

๑๒ กระทรวงการคลัง ๖ พลับพลา ๔-๑-๕๐ นม ๑๔๘๕ ราชการใช้    ร.ร. บ้านกอก 
๑๓ กระทรวงการคลัง ๖ พลับพลา ๓-๐-๖๒ นม ๑๕๖๙ ราชการใช้    ร.ร. บ้านกอก 
๑๔ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๑๓-๒-๕๙ นม ๑๕๗๐ ราชการใช้    ร.ร. บ้านคลอง

กลาง 
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๑๕ กระทรวงการคลัง ๑๓ พลับพลา ๒๔-๐-๘๘ นม ๑๕๗๔ ราชการใช้    ร.ร. บ้านท่า

ตะเคียน 
๑๖ กระทรวงการคลัง ๒ พลับพลา ๑-๐-๙๙ นม ๒๐๗๒ ราชการใช้ /   สถานีอนามัย

พลับพลา 
๑๗ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๒-๑-๑๒ นม ๓๔๗๖ สระน้ำ /   สระน้ำ 
๑๘ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑๑-๓-๒๑ นม ๓๔๗๗ ว่างเปล่า /   ป่าช้า 
๑๙ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๓๒-๒-๗๔ นม ๓๔๗๘ สระน้ำ /   หนองสระธาร 
๒๐ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๑๑-๐-๗๔ นม ๓๔๘๒ สระน้ำ /   หนองโพธิ์ 
๒๑ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ พลับพลา ๑-๓-๐๙ นม ๓๕๑๗ ว่างเปล่า /   หนองไผ่ 
๒๒ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๔-๐-๓๒ นม ๓๕๑๘ ว่างเปล่า /   หนองหญ้าขาว 
๒๓ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑๒-๑-๙๘ นม ๓๕๑๙ ว่างเปล่า /   หนองโทน 
๒๔ กระทรวงมหาดไทย ๑๔ พลับพลา ๑๐-๒-๓๑ นม ๓๕๒๐     ป่าช้า 
๒๕ กระทรวงมหาดไทย ๑๓ พลับพลา ๑-๒-๙๖ นม ๓๕๕๗ ว่างเปล่า    หนองกระทุ่ม 
๒๖ กระทรวงการคลัง ๙ พลับพลา ๐-๒-๓๖ นม ๓๕๖๐     เดิ่นขามป้อม 
๒๗ กระทรวงการคลัง ๑๐ พลับพลา ๕๒-๓-๗๑ นม๓๕๙๖     หนองหิน 
๒๘ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๒๔-๓-๗๑ นม ๓๗๑๒ วางเปล่า    ป่าลวกคลอง

กลาง 
๒๙ กระทรวงการคลัง ๑๕ พลับพลา ๑๑-๑-๒๐ นม ๓๗๓๑ ว่างเปล่า /   หนองปรือ 
๓๐ กระทรวงการคลัง ๙ พลับพลา ๒-๒-๘๖ นม ๔๐๑๕ ว่างเปล่า /   หนองงูเหลือม 
๓๑ สระน้ำ

สาธารณประโยชน์ 
๘ พลับพลา ๒-๐-๐๐ ยังไม่ออก 

นสล. 
สระน้ำ /   สระน้ำ 

๓๒ พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ 

๖ พลับพลา - ยังไม่ออก 
นสล. 

    พ้ืนที่
สาธารณประโยช
น์ 
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๑.๖ ลักษณะของไมแ้ละป่าไม้ 
 ลักษณะของพ้ืนที่ป่าไม้ของตำบลพลับพลา ส่วนใหญ่จะมีอยู่ตามพ้ืนที่ป่าสาธารณะประโยชน์ 

ของหมู่บ้าน  จะเป็นต้นไม้จำพวกยืนต้น เช่น ต้นพลวง  ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นมะค่า และอ่ืนๆ ผสมกันไป แต่มี
ปริมาณลดน้อยลงมาก และส่วนมากจะอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  และ ๑๘  มีการรณรงค์และจัด
โครงการปลูกป่าเป็นประจำทุกปีเพ่ือเพ่ิมจำนวนพื้นที่ป่าในชุมชน 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๘  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

  หมู่ที่ ๑ บ้านพลับพลา ผู้ปกครอง นายสำรวย  วัชระคำประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๒ บ้านไทย  ผู้ปกครอง นายคะนอง ผันกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๓ บ้านพลับพลา ผู้ปกครอง นายมานะ ใคร่กระโทก กำนันตำบล 

หมู่ที่ ๔ บ้านโค้งยาง ผู้ปกครอง นายประเสริฐ ปรายกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยายเหล่  ผู้ปกครอง นายดี  เขียงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๖ บ้านกอก ผู้ปกครอง นายสมคิด กอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๗ บ้านประดากุด ผู้ปกครอง นางบุญเลี้ยง นามจังหรีด ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๘ บ้านเกาะ ผู้ปกครอง   นายสมพงษ์ นรินทร  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๙ บ้านปรางค์ ผู้ปกครอง นายสมปอง กอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านบุ  ผู้ปกครอง นายสังเวียน   หง่อยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์ ผู้ปกครอง นายสายยัณ ครากกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุดสวาย ผู้ปกครอง   นายลาภ  เจียกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าตะเคียน ผู้ปกครอง นายวินัย  พิชยรัตนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองยาง ผู้ปกครอง นายสุนทร กำกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง ผู้ปกครอง นายสุพิชัย        มวยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนแดง ผู้ปกครอง นายเสริม จอมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมูท่ี่ ๑๗ บ้านบุ  ผู้ปกครอง นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล       ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๘ บ้านบุยอ ผู้ปกครอง นายสมใจ ม่วมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   รวมทัง้สิน้  ๖,๔๐๖  คน   
- ผู้มาใช้สทิธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาและสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลพลบัพลา ครั้งล่าสุด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕  จำนวน ๕,๕๒๑ คน  คิดเป็น  ๘๖.๑๘  % 
  ๑.  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 
    -  บัตรดี    จำนวน          ๕,๒๖๔   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จำนวน            ๒๒๒   บัตร  

-  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน             ๓๕   บัตร 
๒.  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลบัพลา 

   -  บัตรดี    จำนวน          ๕,๓๘๑   บัตร 
    -  บัตรเสีย        จำนวน            ๑๐๘   บัตร  
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    -  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน             ๓๒   บัตร 
 

ปี หมูท่ี่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

๒๕๕๕ หมู่ที่  ๑ 
หมู่ที่  ๒ 
หมู่ที่  ๓ 
หมู่ที่  ๔ 
หมู่ที่  ๕ 
หมู่ที่  ๖ 
หมู่ที่  ๗ 
หมู่ที่  ๘ 
หมู่ที่  ๙ 

หมู่ที่  ๑๐ 
หมู่ที่  ๑๑ 
หมู่ที่  ๑๒ 
หมู่ที่  ๑๓ 
หมู่ที่  ๑๔ 
หมู่ที่  ๑๕ 
หมู่ที่  ๑๖ 
หมู่ที่  ๑๗ 
หมู่ที่  ๑๘ 

๒๓๙ 
๓๐๗ 
๓๑๒ 
๒๒๕ 
๓๙๖ 
๖๓๕ 
๒๒๒ 
๓๗๑ 
๔๓๙ 
๓๒๕ 
๓๑๙ 
๕๒๘ 
๕๓๘ 
๓๒๘ 
๓๖๓ 
๓๕๗ 
๑๘๗ 
๓๑๕ 

รวมทั้งหมด ๖,๔๐๖ 
 

ปัจจุบันนายกและสมาชิก อบต.พลับพลา มาจากคำสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
๓.  ด้านประชากร 

๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 จำนวน  ๑๘  หมู่บ้าน 

 ชุมชน
ที ่ ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน หญิง ชาย 

๑ พลับพลา 89 ครัวเรือน ๑๕๖ คน 
 

125 คน 
๒ ไทย 124 ครัวเรือน 201 คน 190 คน 
๓ พลับพลา 114 ครัวเรือน 197 คน 174 คน 
๔ โค้งยาง 85 ครัวเรือน 164 คน 124 คน 
๕ หนองยายเหล่ 240 ครัวเรือน 274 คน 275 คน 
๖ กอก 242 ครัวเรือน 419 คน 421 คน 
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ชุมชนที่ ชื่อชุมชน 
จำนวน

ครัวเรือน หญิง ชาย 
ชุมชน

ที ่ ชื่อชุมชน 
จำนวน

ครัวเรือน 
๗ ประดากุด 73 ครัวเรือน 158 คน 158 คน 
๘ เกาะ 126 ครัวเรือน 233 คน 196 คน 
๙ ปรางค์ 226 ครัวเรือน 313 คน 260 คน 

๑๐ บุ 119 ครัวเรือน 201 คน ๑๙๔ คน 
๑๑ ปรางค์ 126 ครัวเรือน 210 คน 177 คน 
๑๒ กุดสวาย 201 ครัวเรือน 355 คน 328 คน 
๑๓ ท่าตะเคียน 220 ครัวเรือน 366 คน 355 คน 
๑๔ คลองยาง 178 ครัวเรือน 215 คน 232 คน 
๑๕ คลองกลาง 158 ครัวเรือน 228 คน 243 คน 
๑๖ โนนแดง 149 ครัวเรือน 285 คน 260 คน 
๑๗ บุ 80 ครัวเรือน 107 คน 104 คน 
 ๑๘ บุยอ 176 ครัวเรือน 249 คน 237 คน 

รวม ๒,726 ครัวเรือน ๔,331 คน ๔,๐53 คน 
รวมประชากรทั้งหมด   ๘,384   คน 

๓.๒  ชว่งอายุและจำนวนประชากร            
   หญิง   ชาย   หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน ๗๒๗ คน ๘๒๒ คน อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 
จำนวนประชากร ๒,๖๘๗ คน ๒,๕๘๐ คน อายุ  ๑๘ - ๖๐  ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ๘๙๔ คน ๖๔๑ คน 
อายุมากกว่า  ๖๐  
ปี 

รวม ๔,๓๐๘   ๔,๐๔๓   8,384 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม  2560 จากสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอโชคชัย) 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มโีรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน ๘  โรงเรียน  
๑.  โรงเรียนชุมชนพลับพลา   

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่  ๑ ๖ ๙ ๑๕ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๗ ๖ ๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๑๑ ๒ ๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๖ ๑๐ ๑๖ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๗ ๖ ๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๖ ๔ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๑๑ ๑๐ ๒๑ 



ชั้น ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๙ ๕ ๑๔ 

รวม ๖๓ ๕๒ ๑๑๕ 
 

๒. โรงเรียนบ้านปรางค์    
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๑ ๕ ๓ ๘ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๑ ๒ ๓ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๕ ๑ ๖ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒ ๘ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๑ ๔ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๖ ๑ ๗ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๔ ๕ ๙ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒ ๓ ๕ 

รวม ๒๖ ๒๗ ๕๓ 
      

๓.  โรงเรียนวัดกุดสวาย   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๖ - ๙ 
อนุบาลปีที่  ๑ ๑ ๓ ๕ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๔ ๑ ๑๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๓ ๑ ๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๓ ๓ ๖ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๔ - ๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๕ ๑ ๖ 

รวม ๒๙ ๑๕ ๔๔ 
 

๔.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๑ ๔ ๓ ๗ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๖ ๔ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๔ ๓ ๗ 
ประถมศกึษาปีที่  ๔ ๓ ๒ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๘ ๒ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๕ ๒ ๗ 

รวม ๓๔ ๒๒ ๕๖ 
 



๕. โรงเรียนบ้านคลองกลาง   
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๑ ๓ ๓ ๖ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๓ ๓ ๖ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๕ ๓ ๘ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๖ ๕ ๑๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๕ ๕ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๔ ๔ ๘ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒ ๗ ๙ 

รวม ๓๐ ๓๓ ๖๓ 
 

๖. โรงเรียนบ้านทา่ตะเคียน    
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  ๑ ๑ ๒ ๓ 
อนุบาลปีที่  ๒ ๔ ๕ ๙ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๓ ๔ ๗ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๗ ๕ ๑๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๖ ๖ ๑๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๖ ๒ ๘ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๔ ๔ ๘ 

รวม ๓๓ ๓๑ ๖๔ 
 

๗. โรงเรียนสายมิตรโชคชยั ๓     
ชั้น ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล - - - 
อนุบาลปีที่  ๑/๑ ๙ ๑๑ ๒๐ 
อนุบาลปีที่  ๑/๒ ๑๒ ๙ ๒๑ 
อนุบาลปีที่  ๒/๑ ๑๓ ๑๒ ๒๕ 
อนุบาลปีที่  ๒/๒ ๑๔ ๑๑ ๒๕ 
อนุบาลปีที่  ๓/๑ ๑๕ ๙ ๒๔ 
อนุบาลปีที่  ๓/๒ ๑๕ ๙ ๒๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๑๓ ๑๓ ๒๖ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๑๗ ๑๓ ๓๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓/๑ ๑๑ ๘ ๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓/๒ ๑๔ ๑๐ ๒๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๑๐ ๑๒ ๒๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๒๒ ๑๒ ๓๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๑๑ ๑๖ ๒๗ 



รวม ๑๗๖ ๑๔๕ ๓๒๑ 
 

๘. โรงเรียนบัณฑิตน้อย    
ชั้น ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๙ ๑๕ ๒๔ 
อนุบาลปีที่  ๑/๑ ๗ ๑๒ ๑๙ 
อนุบาลปีที่  ๑/๒ ๖ ๑๒ ๑๘ 

รวม ๒๒ ๓๙ ๖๑ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 

โค้งยาง ๑๑ ๑๖ ๒๗ 
ท่าตะเคียน ๑๕ ๑๕ ๓๐ 

รวม ๒๖ ๓๑ ๕๗ 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
ตำบลพลับพลา  มโีรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ๒  แห่ง  ได้แก ่
๑.  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบล พลับพลา ตั้งอยู่ที่บา้นไทย หมู่ที่  ๒ โดยมีบุคลากรดังนี้ 

๑.๑  นายชูศักดิ ์  ปัดฐา  ผู้อำนวยการ รพ.สต.  
๑.๒  นางยุพา  ปัดฐา  พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ 
๑.๓  นางจุไลรัตน ์ เชาว์วันกลาง พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ 
๑.๔  นายไพรศาล  มิ่งขวัญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑.๕  นางสาววาสนา พรางกระโทก พนักงานธุรการ 
๑.๖  นางสาวเกล็ดนท ี แผ่นกระโทก พนักช่วยการพยาบาล 
๑.๗  นางบรรจง  แผลกระโทก พนักงานบริการ 
๑.๘  นายสุทธิศักดิ์   เผื่อนกระโทก พนักงานบริการ 

๒.  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง  ตั้งอยู่ที่บา้นคลองกลาง  หมู่ที่  ๑๕  โดยมี 
บุคลากรดังนี ้

๒.๑  นางปราณ ี  ประสงค์ด ี ผู้อำนวยการรพ.สต. 
๒.๒  นางฉวีวรรณ  มาตย์วิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ(มาชว่ย 

ราชการ) 
๒.๓  นางสาวกัญญาณ ี จิตติมณี  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๒.๔  นางอำนวย  อินอ่อนกุล พนักงานธุรการ 

 ๒.๕  นางสาวมัญชสุา ศิริรักษ์  พนักงานช่วยการพยาบาล 
  ๒.๖  นางสาวเครือ เกาะทะเล พนักงานบริการ 

๒.๗  นายพงษ์พนัธ ์ แผลกระโทก พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
๔.๓ อาชญากรรม 
องค์การบรหิารส่วนตำบลพลับพลาไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชนบา้ง  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบวา่  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีการที่พักสายตรวจในพื้นที่ จำนวน ๒  แห่ง ที่
คอยสอดส่องดูแลเร่ืองความปลอดภัยต่างๆ ของประชาชน  คือ 
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  -  สายตรวจบ้านไทย  หมู่ที่  ๒ 
  -  สายตรวจบ้านคลองกลาง  หมู่ที่  ๑๕ 
  -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  ๑๐๙  คน 

๔.๔ ยาเสพติด 
ผู้ติดยาเสพติดในเขตตำบลพลับพลา จำนวน  ๓  คน  แยกเป็น 

  -  ผู้ได้รับการบำบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนพลับพลา)  จำนวน  ๑  คน 
  -  ผู้ได้รับการบำบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองกลาง)  จำนวน  ๒  คน 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห ์
ผู้สูงอาย ุ ในเขตตำบลพลับพลา  จำนวน  ๑,๕๕๑  คน    

 
ผู้พิการ   ในตำบลพลบัพลา  จำนวน  ๓๒๒  คน   
ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยงัชีพ  ๖  คน  แยกเป็น  ชาย  ๒  คน   หญิง  ๔  คน 

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมระหว่างตำบล 
๑. ถนนลาดยาง  ซึ่งเชื่อมการคมนาคมระหว่างทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

๒๒๔ ผ่านอำเภอโชคชยั  ผ่านตำบลโชคชยั  ตำบลพลับพลา 
๒.  ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเชื่อมต่อกับตำบลทา่ลาดขาว อำเภอโชคชัย 
๓.  ถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตำบลโคกไทย  อำเภอปักธงชัย 
๔. ถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตำบลทา่อ่าง  อำเภอโชคชัย 

การคมนาคมภายในตำบล 
๑.  ถนนลาดยาง  เชื่อมการคมนาคมระหว่างบ้านปรางค์  บา้นพลับพลา   

บ้านหนองยายเหล่  บา้นไทย  บ้านโค้งยาง  บา้นเกาะ  บา้นบุ   
บ้านกุดสวาย  และบ้านกอก  ระยะทางประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร 

๒.  ถนนลูกรัง  เชื่อมการคมนาคมระหว่าง  บ้านประดากุด  บา้นกอก   
บ้านหนองยายเหล่  บา้นโนนแดง  บ้านทา่ตะเคียน  บ้านคลองกลาง  และ 
บ้านคลองยาง 

๓.  ถนนดินลูกรัง  ถนนภายในหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเป็นถนนดินและถนนดินลูกรัง 
 ๕.๒  การไฟฟ้า 
ในตำบลพลับพลาได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโชคชัยดังนี้    
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จำนวนครัวเรือนที่

มีไฟฟ้าใช้ 
หมายเหตุ 

๑ พลับพลา   ๘๘  ครัวเรือน ๘๘  ครัวเรือน  

๒ ไทย   ๑๒๓  ครัวเรือน   ๑๒๓  ครัวเรือน  

๓ พลับพลา  ๑๑๓   ครัวเรือน   ๑๑๓  ครัวเรือน  
๔ โค้งยาง   ๘๕  ครัวเรือน   ๘๓  ครัวเรือน ไม่มี ๒ ครัวเรือน 

๕ หนองยายเหล่   ๒๒๑  ครัวเรือน ๑๒๐  ครัวเรือน ไม่มี ๑ ครัวเรือน 



๖ กอก   ๒๓๗  ครัวเรือน ๒๓๔ ครัวเรือน   ไม่มี ๓ ครัวเรือน 

๗ ประดากุด ๗๑  ครัวเรือน  ๗๑  ครัวเรือน  

๘ เกาะ   ๑๒๕  ครัวเรือน   ๑๒๕  ครัวเรือน  

๙ ปรางค ์   ๒๒๔  ครัวเรือน ๒๒๑  ครัวเรือน ไม่มี ๓ ครัวเรือน 

๑๐ บุ   ๑๑๗  ครัวเรือน   ๑๑๗  ครัวเรือน  

๑๑ ปรางค ์   ๑๒๗  ครัวเรือน   ๑๒๗  ครัวเรือน  

๑๒ กุดสวาย   ๑๙๗  ครัวเรือน   ๑๙๗  ครัวเรือน  
๑๓ ท่าตะเคียน   ๒๑๖  ครัวเรือน  ๒๑๑  ครัวเรือน ไม่มี ๕ ครัวเรือน 

๑๔ คลองยาง   ๑๗๓  ครัวเรือน ๑๖๘ ครัวเรือน  ไม่มี ๕ ครัวเรือน 

๑๕ คลองกลาง   ๑๕๔  ครัวเรือน   ๑๕๔  ครัวเรือน  

๑๖ โนนแดง   ๑๔๖  ครัวเรือน ๑๔๓ ครัวเรือน ไม่มี ๓ ครัวเรือน 

๑๗ บุ   ๗๙  ครัวเรือน   ๗๙  ครัวเรือน  

๑๘ บุยอ   ๑๕๗  ครัวเรือน   ๑๕๗  ครัวเรือน  
รวมทั้งสิ้น ๒,๖๕๓  ครัวเรือน  ๒,๕๓๑ ครัวเรือน  

 
 

๕.๓  การประปา 
ประชาชนในตำบลพลับพลา  สว่นใหญ่ได้รับการบริการดา้นการประปาจากการประปาส่วนภูมภิาคอำเภอ

โชคชัย  และมีประชาชนบางหมู่บริโภคน้ำจากประปาหมู่บา้น  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จำนวนครัวเรือนที่

มีน้ำประปาใช ้
หมายเหตุ 

๑ พลับพลา   ๘๘  ครัวเรือน  ๘๘ ครัวเรือน  

๒ ไทย   ๑๒๓  ครัวเรือน   ๑๒๓  ครัวเรือน  

๓ พลับพลา  ๑๑๓   ครัวเรือน   ๑๑๓  ครัวเรือน  
๔ โค้งยาง   ๘๕  ครัวเรือน ๘๓ ครัวเรือน  ไม่มี ๒ ครัวเรือน 

๕ หนองยายเหล่   ๒๒๑  ครัวเรือน ๑๒๐ ครัวเรือน ไม่มี ๑ ครัวเรือน 

๖ กอก   ๒๓๗  ครัวเรือน   ๑๘๑ ครัวเรือน ไม่มี ๕๖ ครัวเรือน 

๗ ประดากุด ๗๑  ครัวเรือน  ๗๑  ครัวเรือน  

๘ เกาะ   ๑๒๕  ครัวเรือน   ๑๒๕  ครัวเรือน  

๙ ปรางค ์   ๒๒๔  ครัวเรือน  ๒๑๘ ครัวเรือน ไม่มี ๖ ครัวเรือน 

๑๐ บุ   ๑๑๗  ครัวเรือน   ๑๑๗  ครัวเรือน  

๑๑ ปรางค ์   ๑๒๗  ครัวเรือน   ๑๒๗  ครัวเรือน  

๑๒ กุดสวาย   ๑๙๗  ครัวเรือน   ๑๙๗  ครัวเรือน  
๑๓ ท่าตะเคียน   ๒๑๖  ครัวเรือน   ๑๕๔ ครัวเรือน ไม่มี ๖๒ ครัวเรือน 

๑๔ คลองยาง   ๑๗๓  ครัวเรือน ๑๕๘ ครัวเรือน   ไม่มี ๑๕ ครัวเรือน 



๑๕ คลองกลาง   ๑๕๔  ครัวเรือน   ๑๓๐ ครัวเรือน ไม่มี ๒๔ ครัวเรือน 

๑๖ โนนแดง   ๑๔๖  ครัวเรือน ๑๐๕ ครัวเรือน   ไม่มี ๔๑ ครัวเรือน 

๑๗ บุ   ๗๙  ครัวเรือน   ๗๙  ครัวเรือน  

๑๘ บุยอ   ๑๕๗  ครัวเรือน   ๑๔๕  ครัวเรือน ไม่มี ๑๒ ครัวเรือน 

รวมทั้งสิ้น ๒,๖๕๓  ครัวเรือน ๒,๓๓๔  ครัวเรือน  
 

๕.๔  โทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  ๐๔๔- ๔๙๒-๐๐๔ 
 โทรสาร  ๐๔๔- ๔๙๑-๗๘๘ 
๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  ไม่มทีี่ทำการไปรษณีย์และสถานีขนส่งตัง้อยู่ในพื้นที่ 

ส่วนดา้นเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์ มีดังนี้ 
  ครุภัณฑ์ประเภทของใช้สำนักงาน  
   ๑.  โต๊ะทำงาน       จำนวน    35  ตัว 
   ๒.  โต๊ะพับ     จำนวน    38  ตัว 
   ๓.  โต๊ะคอมพิวเตอร์    จำนวน      ๗  ตัว 
   ๔.  เก้าอี้ทำงานและผู้มาติดต่อ   จำนวน  265  ตัว 
   ๕.  เก้าอี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน    48  ตัว 
   ๖.  เครื่องพิมพ์ดีด     จำนวน      ๒  เครื่อง  
   ๗.  ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ     จำนวน    82  หลัง 
   ๘.  กล้องดิจิตอล     จำนวน      ๓  เครื่อง 
   ๙.  เครื่องอัดสำเนา    จำนวน      ๑  เคร่ือง 
   ๑๐.  เครื่องโทรสาร    จำนวน      2  เครื่อง 
   ๑๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน    17  เครื่อง 
   ๑๓.  เครื่องปรบัอากาศ    จำนวน    15  เครื่อง 
  ครุภัณฑ์ประเภทงานบา้นงานครัว 
   ๑.  ตู้เย็น     จำนวน      2   หลัง 
   ๒.  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย   จำนวน      ๒   เคร่ือง 
   ๓.  เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น   จำนวน      ๑   เคร่ือง 
  ครุภัณฑ์ประเภททางการเกษตร 
   เครื่องพ่นหมอกควัน    จำนวน      ๓   เครื่อง 
  ครุภัณฑ์ประเภทโยธา 
   ๑.  กล้องระดับอัตโนมัต ิ    จำนวน      ๑   ตัว 
   ๒.  ไม้สต๊าป     จำนวน      ๑   ชุด 
   ๓.  กล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอ   จำนวน      ๕   ตัว 
   ๔.  รอก      จำนวน      ๓   ตัว 
   ๕.  เครื่องเลื่อยยนต์    จำนวน      ๑   เคร่ือง 
   ๖.  เครื่องตบดิน     จำนวน      ๑   เคร่ือง 
   ๗.  ล้อวัดระยะ     จำนวน      ๑   ตัว 
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  ครุภัณฑ์ประเภทคมนาคม 
   ๑.  แผงกั้นจราจร     จำนวน      ๖   แผง 
   ๒.  ไฟกระพริบโซลา่เซล    จำนวน      ๒   ดวง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
   เครื่องกระจายข่าวแบบไรส้าย   จำนวน     ๒   ชุด 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 
   ๑.  รถกระบะบรรทุก  ขนาด  ๔  ล้อ   จำนวน     ๒  คัน 
   ๒.  รถบรรทุกขยะ  ๖  ล้อ     จำนวน     ๑  คัน 
   ๔.  รถจักรยานยนต ์    จำนวน     ๒  คัน 
   ๕.  รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนกระเชา้  จำนวน  ๑  คัน 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 
ประชากรในตำบลพลับพลาร้อยละ  ๘๕   ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม   ได้แก่   ทำไร่  
ทำนา  เนื่องจากสภาพพืน้ที่เปน็ที่ราบลุ่มจึงมีการทำนาเปน็อาชีพหลักปีละ  ๑-๒ คร้ัง  โดยอาศัยน้ำจาก

ธรรมชาติ  ได้แก่  นำ้ฝนและลำน้ำทีไ่หล่ผา่น  ในพืน้ที่ดอนนั้นจะทำไร่มันสำปะหลัง  ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด เป็นตน้ 
๖.๒  การประมง  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไม่มีการประมง)  
๖.๓  การปศุสัตว์  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลบัพลา มีการทำปศุสตัว์  คือ  เลี้ยง  เป็ด  จำนวน  

๒  ราย  ฟาร์มจระเข้  จำนวน  ๑  ราย 
๖.๔  การบริการ 
 -  โรงแรม  บ้านเช่า  ๖ แห่ง 
 -  ร้านค้า   ๘๐ แห่ง 
๖.๕  การท่องเที่ยว  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไม่มีธุรกิจเก่ียวกับการท่องเที่ยว) 
๖.๖  อุตสาหกรรม 

-  โรงงานอุตสาหกรรม  ๒ แห่ง 
-  โรงสีข้าว   ๕ แห่ง 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  ปั๊มก๊าซ LPG   ๑   แห่ง 

-  อู่ซ่อมรถยนต์   ๒ แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต ์ ๒ แห่ง 
-  กิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของ ๕ แห่ง 
ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
กลุ่มอาชีพ  มี   ๔  กลุ่ม  ดังนี ้
๑.  กลุ่มศิลปะประดิษฐ์  หมู่  ๑๗  สมาชิกกลุ่ม มีหมู่ที่  ๑, ๖, ๘, ๑๐,๑๗ 
๒.  กลุ่มเพาะเห็ดนางฟา้  หมู่  ๑๗ 
๓.  กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บา้นบุยอ  หมู่  ๑๘ 
๔.  กลุ่มเพาะเห็ดนางฟา้  หมู่  ๑๘ 

 ๖.๘  แรงงาน  ประชากรตำบลพลับพลา มีการใช้แรงงานทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
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๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 ๗.๑  ข้อมูลด้านการเกษตร   
  -  พื้นที่ด้านการเกษตรกรรม  จำนวน  ๙.๗๘  ตร.กม.  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๘๑ 
 
 
 ๗.๒  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

ประเภท หมู่ที ่
รวม 

แหล่งน้ำ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 
คลองชลประทาน - - - ๑ - - - ๑ - - - - - ๑ - - - - ๓ 

คลองส่งน้ำ - - - ๑ - - - ๒ - - - ๑ ๑ - - - - - ๕ 
สระน้ำ - - - ๑ - ๒ - - ๑ - ๒ ๒ - ๑ ๖ ๔ - ๒ ๒๑ 
ลำคลอง - - - ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ - ๑ - - - ๑๐ - - - ๒ ๒๐ 

ฝาย,พนังกั้นน้ำ - - - - - ๒ ๒ ๑ - ๑ - ๒ - - ๒ - - ๑ ๑๑ 
หนอง,บึง - - - - - ๑ - - ๑ ๑ - ๑ - - - - - - ๔ 

เหมือง,ห้วย ๑ - ๑ - - - - ๑ - ๑ - ๒ - - - - - - ๖ 
อื่น  ๆ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๐ 

                    

 
 ๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกนิ นำ้ใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

ประเภท หมู่ที ่
รวม 

แหล่งน้ำ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 
บ่อบาดาล - - - - ๖ ๒๗ ๑ - - - - - ๔ ๖ ๑ ๕ ๑ ๕ ๕๖ 
บ่อน้ำตื้น - - ๓ - ๒ ๔ - - - - ๖ - - - ๑ ๑ - - ๑๗ 
สระน้ำ - - - ๑ - ๒ - - ๑ - ๒ ๒ - ๑ ๖ ๔ - ๒ ๒๑ 

หนอง,บึง - - - - - ๑ - - ๑ ๑ - ๑ - - - - - - ๔ 
เหมือง,ห้วย ๑ - ๑ - - - - ๑ - ๑ - ๒ - - - - - - ๖ 

อื่น  ๆ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๐ 
                    

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนในตำบลพลับพลา  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  ๙ แห่ง  คือ 

 ๑.  สำนักสงฆ์วิเวกการาม              ตั้งอยู่ที่บ้านพลบัพลา หมู่ที่  ๑   
 ๒.  วัดพลับพลา     ตั้งอยู่ที่บ้านพลบัพลา หมู่ที่  ๓   

๓. วัดบ้านกอก     ตั้งอยู่ที่บ้านกอก  หมู่ที่  ๖ 
๔. วัดประดากุด   ตั้งอยู่ที่บ้านประดากุด หมู่ที่  ๗   
๕. วัดปรางคน์้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านปรางค ์           หมู่ที่  ๙ 
๖. วัดกุดสวาย   ตั้งอยู่ที่บ้านกุดสวาย หมู่ที่  ๑๒ 
๗. สำนักสงฆ์บุตาล  ตั้งอยู่ที่บ้านทา่ตะเคียน หมู่ที่  ๑๓ 
๘. วัดคลองยาง   ตั้งอยู่ที่บ้านคลองยาง หมู่ที่  ๑๔ 
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๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีและงานประจำปี ได้แก่   
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   ตลุาคม  พฤศจิกายน 
-  งานประเพณีแข่งเรือ  ๕  ฝีพาย  ประมาณเดือน    พฤศจิกายน 
-  งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรียท์้าวสุรนาร ี ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 
-  งานแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตำบลพลับพลาได้อนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำ
เคร่ืองจักสาน คือ การสานไซ  การทอเสื่อจากต้นกก  การทำปนูแดง   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช 
  ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน  น้ำประปาส่วนภูมิภาค และน้ำดิบจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ  

๙.๒ ป่าไม้  องค์การบริหารส่วนตำบลพลบัพลา มีปา่ไม้เป็นพืน้ที่ปา่สาธารณะประโยชน์ 
๙.๓ ภูเขา  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติทีอ่ยู่ในพื้นที่ตำบลพลับพลา ที่เปน็แหล่งนำ้ต้อง

ได้รับการพัฒนาเพราะมีสภาพตืน้เขิน ส่วนดา้นป่าไม้ก็ลดน้อยลงเนื่องจากการทำเกษตรกรรม จึงมีการดำเนนิการปลูก
ป่าทดแทนในพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงการปักแนวเขตพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลพลับพลา 
10.ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 (๑)  สมาชิกสภา อบต. 
  ๑.  นายสมบูรณ์  แขดอน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
           ๒.  นายวงษ์เทวิน ทิพย์พันดุง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  ๓.  นางณีรนุช  เปรียงกระโทก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  ๔.  นางศิรินุช  กอกกระโทก  เลขานุการนายกอบต. 
  ๕.  นายสนอง  แคร่กระโทก  ประธานสภาอบต. 
                     ๖.  นางจุฑามนี  มณีวัฒนพงษ์สุข  รองประธานสภาอบต. 
  ๗.  นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์  เลขานุการสภา 
  ๘.  นายสมคิด  เขลิ๊กกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
  ๙.  นายสวสัดิ์  ขุมกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒ 
  ๑๐.  นายนวล  ครึบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
  ๑๑.  นายลัด  แกะกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
  ๑๒.  นางส่วน  จงประเสริฐยิ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
  ๑๓.  นายชชูีพ  วัฒนชัยไผ่สวัสดิ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
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๑๔.  นายเวช  ใคร่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
๑๕.  นายม้วน  กรดิกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
๑6.  นายอาคม  แผละกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
๑7.  นายมานะ  โครงกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
๑8.  นายเพิ่ม  กร่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
19.  นายสมควร  คุ้มกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘   
๒0.  นายศิร ิ  แทนผักแว่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

  ๒1.  นางสาวสำอางค์ ขอนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
  ๒2.  นายนิติวัฒน ์ แผลกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
  ๒3.  นายปราศรัย ดำรงธรรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
  ๒4.  นายสุบิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
  ๒5.  นายสำราญ  แอบผักแว่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
  ๒6.  นางนาร ี  หงุ่ยกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
  ๒7.  นายวรวัช  จิตจักร์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
                     28.  นางสร้อย  ชาญสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 
  29.  นายสนับ  กำกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
                     ๓0.  นายธรีะพล  ขวัญมล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖   
                     ๓1.  นายชนิ  แจนดอน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 
   ๓2.  นางสายพิน  กกกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 
  ๓3.  นางยุพเยาว์ อธิพรหม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 
  ๓4.  นางมัลลิกา  กลางกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
  ๓5.  นางวิไล  ทบวงค์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
  (๒)  จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปัจจุบัน มีจำนวน ๓๕ คน จำนวน ๕ กอง  ดังนี้ 

๑.  นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๒.  นางภณิดา  บุดดาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

     ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  12  คน 
พนักงานส่วนตำบล   

 ๑.  นางวรรณี    กิติพงษ์  หัวหน้าสำนักปลัด 
 ๒.  นางสาวสมใจ  ข่ากระโทก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 ๓.  นางสาวสุนันท ์ ครึบกระโทก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ         
          ๔.  นายเกียรติกำธร สิทธิสุธ ี  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ                                     
          ๕.  นางสาวผกามาศ แคร่กระโทก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

๖.  นายธรรมนูญ  กกกระโทก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                                              ชำนาญงาน 
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         ๗.  นางสาวบรรจง กลักกระโทก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ลูกจ้างประจำ 

          ๘.  นายสุทิน  กกกระโทก นักการ 
พนักงานจ้าง 
๙. นางสาวเบญจวรรณ  พลศิลปากรณ์      ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
10. นายศราวุธ  ไขกระโทก พนักงานขับรถยนต์ 

          ๑1.  นายจรัญ    กกกระโทก พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
          ๑2.  นายสุนทร  พลอยกระโทก พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  
ตำแหน่งในกองคลัง  จำนวน  ๗  คน 

พนักงานส่วนตำบล   
           ๑.  นางเสาวลักษณ์ เปรี้ยวกระโทก ผู้อำนวยการกองคลัง 
           ๒.  นางสายใจ  บุญประสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
           ๓.  นางสาวกัญญารัตน์ ชำนาญศิลป์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
  ๔.  นางสาววิภาภรณ ์ หงอนกระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
           ๕. นางสาทิณีย์  สิงหวรวงศ์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
          ลูกจ้างประจำ 

  ๖.  นางวิภาดา  ขจรชัยกานต์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
พนักงานจ้าง 

  ๗.  นางสาวจุรีรัตน ์ ขุมกระโทก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    

ตำแหน่งในกองช่าง  จำนวน  5  คน 
พนักงานส่วนตำบล   
๑.  สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ผู้อำนวยการกองช่าง  
๒.  นางสุนิสา  คร่อมกระโทก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
พนักงานจ้าง 
๔.  นายบุญส่ง  เปรี้ยวกระโทก  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

 ๕.  นายสายชล  ขอนกระโทก  คนงานทั่วไป 
 ๖.  นายสุรชัย  ดำริการวิศาล  คนงานทั่วไป 
 
ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  6  คน 

พนักงานส่วนตำบล   
  ๑.  นายสุริวงค ์  ชัยนฤเวทย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและ 
                                                                        วัฒนธรรม 
                     ๒. นางหทัยรัตน์  ทิพย์พันดุง ครู (ศูนย์ท่าตะเคียน) 
  3. นายปริญญา  วัจนา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 



-19- 
พนักงานจ้าง 

 ๓.  นางธณัศมณห์ โอนโคกกรวด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
          ๔.  นางศิริพร  วีระศร  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์โค้งยาง) 
          ๕.  นางอภัสนันท์  พระพายครบุรี ผู้ดูแลเด็ก 
ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม จำนวน  ๒  คน 

พนักงานส่วนตำบล   
 ๑.  นายสุทธิพงษ์  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
          ๒.  นางฐิติรัตน ์  เกื่องกระโทก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  จำนวน  ๑  คน 
พนักงานส่วนตำบล   

 ๑.  นางญาดา  สวนะปรีดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
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สถานการณ์ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในเขตตำบลพลับพลา 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ฉบับปัจจุบัน มาตรา 59 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดนโยบายโดยไม่
ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2) สั่ง 
อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้ (3) รักษาความสะอาดของถนน 
ทางน้ำ ทางเดิน และที ่สาธารณะ รวมทั ้งกาจัดมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล  (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (18) การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และ
น้ำเสีย (19) การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ประกอบกับแผนแม่บท การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ( พ.ศ. 2558-2564) และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) การจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชาชารัฐ 
ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3 Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลง ร้อยละ 5 ของอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็น
ปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถเพราะ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการ อุปโภคบริโภคของคนเราได้เปลี่ยนไป
จากเดิมท่ีเคยใช้ตะกร้า เวลาไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร ใช้ใบบัวหรือใบตองห่ออาหาร แต่ปัจจุบันมีการใช้
สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะอลูมิเนียม เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้เกิดมูลฝอย 
และของเสียอันตรายเพ่ิมข้ึนไปด้วย ผลกระทบที่ตามมามีทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมูลพิษ
ทางน้ำ ทางดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุรำคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ และสิ้นเปลือง
งบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกรมควบคุม
มลพิษได้นำเสนอไว้ว่า ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น มีสัดส่วนองค์ประกอบที่สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ อัตราไม่น้อยกว่า 80 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยสามารถนำขยะจำพวก พลาสติก แก้ว 
กระดาษ โลหะ อลูเนียม มา     รีไซเคิล ได้ร้อยละ 30-35 และนำขยะอินทรีย์ หรือขยะที่สามารถย่อยสลาย
ได้มาหมักทำปุ๋ย ได้ร้อยละ 45-50 แต่ปัจจุบันอัตราการนำขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่มีเพียงร้อยละ 22 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ยังคงเป็นอัตราที่ต่ำกว่า เหมือนเปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการ
นำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น หากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
เร ิ ่มจากตนเอง ครอบครัว หมู ่บ ้านหร ือชุมชน  สถานประกอบการต่าง ๆ เช ่น ร ้านอาหาร โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ เช่น โรงเรียน และสถานที่ราชการ อาคารสำนักงาน ก็จะ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ และยังช่วยให้ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 
ตำบลพลับพลา มีลักษณะพ้ืนที่ชนบทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนมีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น มีพ้ืนที ่

 



-22- 
รอบหมู่บ้านเป็นทุ่งนา แปลงเกษตร และป่าโคกหรือป่าชุมชน การจัดการขยะของชุมชนใช้รถ

เก็บขนขยะ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีบ่อขยะ 1 แห่ง ได้แก่  
1. บ่อขยะหมู่ที่ 10 บ้านโนนแดง  ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีรถเก็บขนขยะจากหมู่บ้านในตำบลพลับพลา ไปทิ้ง ณ บ่อขยะท่ี 
เตรียมไว้ให้ แล้วทางองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาดำเนินการฝังกลบและเผาทำลายขยะ ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลพลับพลา จึงมีเพียงค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะและค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ 
 
 
 
 



                                                      ส่วนที่ 2                 
    ยุทธศาสตร์แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย วิสัยทัศน์ “ ชุนชนสะอาด ปราศจากขยะอย่างย่ังยืน 

“วิสัยทัศน์”          
 “หมู่บ้านสะอาด   ปราศขยะอย่างยั่งยืน”            
“ พันธกิจ” 
1. รณรงค ์ให้ความรู้ และวิธีการคัดแยกขยะที่เกิดจากต้นทางหรือครัวเรือน  
2. ลด ละ เลิกปริมาณการใช้ขยะ โดยรณรงค ์การใช้หลัก 3 Rs  
3. สร้างนิสัยการลด ละ เลิก การสร้างขยะ และสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาขยะในอนาคต  
 

ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การสร้างวินัย ความตระหนักรู้และปลูกจิตสานึกของคนในชุมชนสู่การจัดการอย่างยั่งยืน  
1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ การลด ละ เลิกการใช้ขยะ และการแยกขยะ-ของเสียอันตรายจากต้นทาง  
2. สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดการใช้ขยะและการคัดแยกขยะ-ของเสียอันตราย  
3. ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่อมโฟม  
4. สนับสนุนให้มีกิจกรรม Big cleaning Day ประจำเดือนในทุกหมู่บ้าน  
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การจัดการขยะในชุมชน  
1. ส่งเสริมให้ต้นทางหรือครัวเรือนแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง  
2. ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างนวัตกรรมคัดแยกขยะจากครัวเรือนใช้เอง  
3. ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
5. สร้างแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ เช่น โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะและของเสียอันตราย, หมู่บ้านสะอาด  
    ปราศจากขยะและของเสียอันตราย เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที ่3 
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของตำบลพลับพลา แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2563) แผนงานที่ 1 
การสร้างจิตสานึก  
1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับอปท. 
2. ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
3. จัดทำแผนปฏิบัติการระดับ อปท.เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่กำหนด 
4. โครงการอบรมการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2563  สร้างความรู้ความเข้าใจ  
     ตลอดจนปลูกจิตสานึกให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย 
     อันตราย 
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” การ 
    คัดแยกขยะตามหลัก 3Rs. ให้กับหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 2 หมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป 
6. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 18 หมู่บ้าน 
7. รณรงค์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านร้อยละ 60 
8. ตรวจสอบขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเป็นหลักฐานในการวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 
9. รายงานปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนให้อำเภอทราบ 
10. บันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชน ตามแบบ มฝ.1 แบบ มฝ.2 ในระบบข้อมูลกลางของกรมส่งเสริมการ 
     ปกครองท้องถิ่นทุกวันที่ 10 ของเดือน 
11. รณรงค ์สร้างจิตสานึกในการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม คัดแยกขยะและของเสียอันตราย  
      และนำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์อีกครั้ง  
12. ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านทำกิจกรรม Big cleaning day  
 
แผนงานที่ 2 การสร้างรูปแบบ/วิธีการจัดการขยะ  

1. ประกวดนวัตกรรมคัดแยกขยะ 
2. ประกวดชุมชนสะอาดปราศจากขยะและของเสียอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนท่ีแสดงขอบเขตหมู่บ้าน  ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 



กำหนดการดำเนินงาน 
โครงการ “โคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด” 

ภายใต้กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณาต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน วัน เดือน ปี กิจกรรมและสถานที่ เวลา 

๙ 
๑๑ 

 

บ้านปรางค์  
บ้านปรางค์ 
 

๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓ กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความ
สะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณา
ต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
๑.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่  ๙  สายหลัก
ไปโรงเรียนบัณฑิตน้อย และสายรอง
ภายในหมู่ที่ ๙ 
๒.  ถนนสาธารณะ  หมู่ที่  ๑๑  สาย
หลักและสายรองในหมู่บ้าน 

๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

๕ บา้นหนองยายเหล่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความ
สะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณา
ต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ที่  ๕  สาย
หลักไปโรงเรียนสายมิตร และไป
โรงพยาบาลโชคชัย และสายรองใน
หมู่บ้าน 

๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

๑๔ 
 

บ้านคลองยาง 
 

๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓ กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความ
สะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณา
ต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ที่  ๑๔  สาย
หลักทางเข้าหมู่บ้าน 

๐๘.๓๐ –  
๑๒.๐๐ น. 

๑๕ 
๑๘ 

บ้านคลองกลาง 
บ้านบุยอ 

๒๒  เมษายน  ๒๕๖๓ กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความ
สะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณา
ต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
๑.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่  ๑๕  สายหลัก
และสายรอง  
๒.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่  ๑๘  สายหลัก
และสายรอง 

๐๘.๓๐ –  
๑๒.๐๐ น. 



-๒- 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน วัน เดือน ปี กิจกรรมและสถานที่ เวลา 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

บ้านพลับพลา 
บ้านไทย 
บา้นพลับพลา 
บ้านโค้งยาง 

 
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความ
สะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณา
ต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
๑.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ สายหลัก
และสายรอง 
๒.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๒ สายหลัก
และสายรอง 
๓.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๓ สายหลัก
และสายรอง 
๔.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๔ สายหลัก
และสายรอง 

๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

๘ 
๑๐ 
๑๗ 

บ้านเกาะ 
บ้านบุ 
บ้านบุ 

 
๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความ
สะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณา
ต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
๑.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๘ สายหลัก
และสายรอง 
๒.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ สายหลัก
และสายรอง 
๓.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๗ สายหลัก
และสายรอง 

๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

๑๒ บ้านกุดสวาย ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความ
สะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณา
ต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ สาย
หลักและสายรอง 

๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

๖ 
๗ 

บ้านกอก 
บ้านประดากุด 

๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความ
สะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณา
ต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
๑.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๖ สายหลัก 
๒.  ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๗ สายหลัก 

๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. 



-๓- 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน วัน เดือน ปี กิจกรรมและสถานที่ เวลา 
๑๖ บ้านโนนแดง ๙  กันยายน ๒๕๖๓ กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความ

สะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณา
ต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๖ สาย
หลักและสายรอง 

๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

๑๓ บ้านท่าตะเคียน ๒๓  กันยายน ๒๕๖๓ กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความ
สะอาด  ตัดกิ่งต้นไม้ เก็บป้ายโฆษณา
ต่างๆ งดการเผาในที่โล่ง 
บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓ สาย
หลักและสายรอง 
 

๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

 
หมายเหตุ   วัน  เวลา  สถานที่  ในการดำเนินการโครงการ “โคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด” 

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการดำเนินงาน 
โครงการ “โคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด” 

ภายใต้กิจกรรม ๕ ส ภายในสำนักงาน และกิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ 

๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑.  กิจกรรม  ๕  ส  ภายในและรอบๆ
สำนักงาน หน่วยงาน 
๒.  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้ว
ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 

อบต.พลับพลา 

๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑.  กิจกรรม  ๕  ส  ภายในและรอบๆ
สำนักงาน หน่วยงาน 
๒.  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้ว
ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 

อบต.พลับพลา 

๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๓ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑.  กิจกรรม  ๕  ส  ภายในและรอบๆ
สำนักงาน หน่วยงาน 
๒.  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้ว
ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 

อบต.พลับพลา 

๒๔  เมษายน  ๒๕๖๓ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑.  กิจกรรม  ๕  ส  ภายในและรอบๆ
สำนักงาน หน่วยงาน 
๒.  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้ว
ปิน่โต โชว์ถุงผ้า 

อบต.พลับพลา 

๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑.  กิจกรรม  ๕  ส  ภายในและรอบๆ
สำนักงาน หน่วยงาน 
๒.  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้ว
ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 

อบต.พลับพลา 

๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑.  กิจกรรม  ๕  ส  ภายในและรอบๆ
สำนักงาน หน่วยงาน 
๒.  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้ว
ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 

อบต.พลับพลา 

๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑.  กิจกรรม  ๕  ส  ภายในและรอบๆ
สำนักงาน หน่วยงาน 
 

อบต.พลับพลา 



-๒- 
 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ 
  ๒.  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้ว

ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 
 

๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑.  กิจกรรม  ๕  ส  ภายในและรอบๆ
สำนักงาน หน่วยงาน 
๒.  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้ว
ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 

อบต.พลับพลา 

๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑.  กิจกรรม  ๕  ส  ภายในและรอบๆ
สำนักงาน หน่วยงาน 
๒.  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้ว
ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 

อบต.พลับพลา 

 
หมายเหตุ   วัน  เวลา  ในการดำเนินการโครงการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

แผนงานที่ 1 การสรา้งจิตสานึก  
1. แต่งตั้งคณะทำงานระดบัอปท. ผู้นำชุมชน ,หน่วยงานของ

รัฐ,เอกชน 
38 คน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

2.ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ผู้นำชุมชน ,หน่วยงานของ
รัฐ,เอกชน 

38 คน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการระดับ อปท.เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ตามที่กำหนด 

ผู้นำชุมชน ,หน่วยงานของ
รัฐ,เอกชน 

38 คน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

4. โครงการอบรมการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ประจำปี 2563 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. ผู้นำชุมชน ,
หน่วยงานของรัฐ,เอกชน 
ข้าราชการท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างทั่วไป อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

70 คน 40,000 อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 
 

5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” การคัดแยกขยะ
ตามหลัก 3Rs. ให้กับหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 11 หมู่บ้าน ผู้นำ
ชุมชนและประชาชนทั่วไป 

หมู่บ้านตน้แบบ  11 
หมู่บ้าน ผูน้ำชุมชน 

หมู่
1,2,3,4,5,8,9,10,11,1
7,18   

- อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

6. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 18 หมู่บ้าน ประชาชนตำบลพลับพลา 
18 หมู่บ้าน 

18 หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

7. รณรงค์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านร้อยละ 60 ผู้นำชุมชนและประชาชนใน
เขตตำบลพลบัพลา 

จำนวน 18 หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

8. ตรวจสอบขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบล
พลับพลา 

จำนวน 18 หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

      



โครงการ/กิจกรรม 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

9. จัดตั้งจุดรวบรวมขยะฝอยอันตรายชุมชน ในหมู่บ้านๆละ 1 
จุด  

จัดตั้งในหมู่บ้านในเขตพื้นที่
ตำบล.พลับพลา 

จำนวน 18 หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

10. รายงานปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนให้อำเภอทราบ ปริมาณขยะอันตรายใน
พื้นที่ตำบลพลับพลา 

จำนวน 18  หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

11. บันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชน ตามแบบ มฝ.1 แบบ มฝ.2 
ในระบบข้อมูลกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทกุวันที่ 
10 ของเดือน 

ตามแบบที่กรมกำหนด ทุกวันที่ 10 ของเดือน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

12. รณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่อมโฟม  ประชาชนในเขตตำบล
พลับพลา 

จำนวน 18  หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

๑๓. โครงการจิตอาสา  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ภายใต้
กิจกรรม  “จิตอาสา  ทำความสะอาด  รักษาสิ่งแวดล้อม”   
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชยั  จังหวัด
นครราชสีมา 
 

ในหมู่บ้านเขตตำบล
พลับพลา ทุกของเดือน 

จำนวน 18  หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

14. อบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  ประชาชนในเขตตำบล
พลับพลา 

จำนวน 18  หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

15. กิจกรรมขยะแลกไข่  ขยะในเขตตำบลพลับพลา จำนวน 18  หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 
แผนงานที่ 2 การสรา้งรูปแบบ/วิธีการจัดการขยะ 
 
1. ประกวดนวัตกรรมคัดแยกขยะ  
 

จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม  จำนวน 18  หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

 
2. ประกวดชุมชนสะอาดปราศจากขยะและของเสียอันตราย  
 

จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม  จำนวน 18  หมู่บ้าน - อบต.พลับพลา อบต.พลับพลา 

 
 



 


