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ชื่อบาน  วังตาทอง   หมูท่ี  1   ตําบลวังเมือง  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค 
 

ประวัติหมูบาน 

 เดิมที  นายเสาร  นางตอง  เขมนกสิกรรมไดอพยพครอบครัวจากจังหวัดอุทัยธานี  มาอยูพรอมกบั
นายทอง  โดยไดสรางศาลาธรรมสังเวชไวใหพระสําหรับสวดพระอภธิรรม  หมูบานแหงนี้มีแมน้าํสะแกกรัง
ไหลผานและมีวังน้ําใหญมาก  ตอมานายทองไดตกน้ําตายที่วังแหงนี ้  จึงตั้งชื่อวา  วังตาทอง  ตั้งแตนั้นเปน
ตนมากวา  150  ปแลว 
 

แผนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีต้ังอาณาเขตติดตอ  

 บาน  วังตาทอง    ตั้งอยูในตําบล  วังเมือง  หางจากอําเภอลาดยาวไปทางทิศใต  
ประมาณ  14 กิโลเมตร 
ทิศเหนือ  ติดตอ หมูที่  9          ต.วังมา                           อ.ลาดยาว  
ทิศใต   ติดตอ หมูที่  2, 7         ต.วังเมือง                            อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันออก  ติดตอ หมูที่  2           ต.วังเมือง                            อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันตก  ติดตอ หมูที่  4           ต.วังเมือง                            อ.ลาดยาว 
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ลักษณะภูมปิระเทศ  
พ้ืนที่มีลักษณะ  เปนที่ราบลุม  น้ํามากก็ทวม             
                                                          

ลักษณะประชากร 
- มีครัวเรือนทั้งหมด  58   ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  226   คน 

แยกเปนชาย   106    คน     หญิง  120   คน 
- ประชากรสวนใหญนับถอืศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ  100 %  
- เนื้อที่ทั้งหมูบาน  จํานวน  500 ไร  เปนที่ทําการเกษตร  487 ไร 
- ลักษณะการตั้งบานเรือนเปน  4   คุม  แบงไดดังนี้ 

1. ชื่อคุม  บานใตรวมใจสามัคคี          หัวหนาคุม  นายสงน  เจาเจ็ด                                  
2. ชื่อคุม  รวมใจพัฒนา                       หัวหนาคุม  นายสมบัติ  ขุนณรงค                              
3. ชื่อคุม  บานกลางรวมใจพัฒนา       หัวหนาคุม  นางลํายวง  กลิ่นเกิด                                                     
4. ชื่อคุม  บานเหนือสามัคคี                หัวหนาคุม  นายสมศักดิ์  สิทธิสาลิกา                               

 

ลักษณะการประกอบอาชีพ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ  เกษตรกร               
                                                                         

สถานที่ทองเท่ียว/สถานบริการของหมูบาน 
- ประปาหมูบาน          1 แหง     
- ศาลาอเนกประสงค/กลางบาน      1       แหง 
- โรงเรียนระดับประถม  - แหง 
- ที่ทําการกองทุน                            1       แหง 
- สถานีอนามัย   - แหง 
- ลานกีฬา/ออกกําลังกาย                1       แหง 
- วัด     -      แหง 
- สระสาธารณะ                              1       แหง 
- ตูโทรศัพทสาธารณะ  -     แหง 
- อ่ืน ๆ (ระบุ)  ลานตากผลผลิต      1      แหง                                                    
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การคมนาคม  บาน  วังตาทอง   เดินทางไปยัง หมูบานโดย   รถจักรยานยนตและรถยนต                                 
เปนระยะทางประมาณ   14    กโิลเมตร 
 

ประเพณี/เทศกาลประจําป 
- ประเพณี  เทศกาลสงกรานต        ชวงเวลา  12  -  14  เมษายนของทุกป                    
- ประเพณี  วันขึ้นปใหม               ชวงเวลา  1  มกราคมของทุกป            
             
สภาพเศรษฐกิจ 
- รายไดเฉลี่ยของหมูบาน  46,698   บาท/คน/ป 
- ครอบครัวมีการออมเงิน คิดเปนรอยละ  100    % 
- คนอายุ 15-60 ป มีการประกอบอาชีพและมีรายได คิดเปนรอยละ   96.10  % 
 

กลุม/องคกร/กองทุนตาง ๆ ของชุมชน     กองทุนตาง ๆ ของบานดงตาแวน มีดังนี้ 
- กองทุนหมูบาน(กทบ.)     1  กองทุน   สมาชิก  53   คน  มีเงินทุน  1,000,000  บาท 
- กลุมออมทรพัยเพ่ือการผลิต    1 กลุม   สมาชิก   53   คน     มีเงินทุน  100,000     บาท 
- โครงการแกไขปญหาความยากจน(กข.คจ.)  1  กลุม   สมาชิก   38     คน                   มีเงินทุน     280,000            บาท 
ขอมูลผูนําหมูบาน 

1. ผูใหญบาน  นางพิมพ  กรพรม                       บานเลขที่  21/1  เบอรโทร  056-364-166                 
2.  สมาชิก อบต.  นายสมบัติ  ขุนณรงค             บานเลขที่  25/2  เบอรโทร  086-0209169                
3. สมาชิก อบต.  นายสุชาติ  เหลารอด                บานเลขท่ี  42     เบอรโทร  089-8873137                
4. ผูชวย ผญ.  นายสงน  เจาเจ็ด                           บานเลขที่  38/1  เบอรโทร  086-0553849                
5.  ผูชวย ผญ.  นางลํายวง  กล่ินเกิด                    บานเลขที่  3       เบอรโทร  087-3139793                 
6.  ประธานสตรี  นางพิกุล  พรมเมืองขวา        บานเลขที่  36     เบอรโทร - 
7.  ประธาน อสม.  นางน้ํานอง  หมูพยัคฆ           บานเลขที่  44     เบอรโทร - 
8.  ผูแทน อช.นางสาวนงลักษณ  เหลารอด            บานเลขที่  15     เบอรโทร - 
9. ประธานเยาวชน  นางสาวอังคณา  หมูพยัคฆ     บานเลขที่  17     เบอรโทร - 

 


