
ชื่อบาน     ดอนมวง   หมูท่ี   2    ตําบลวังเมือง      อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค 
 

ประวัติหมูบาน 
เดิมทีพื้นที่บานดอนมวงเปนปาไมหลายชนิดโดยมตีนมะมวงและตนไผมาก  มีนายไผ  บานศิลาไดอพยพมา

จากตลุกดู  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทยัธานี  มาบุกปาทํานาดวนกันสามถึงสี่ครอบครัว  พอมาอยูหลายปก็ไดชวนญาติ
พี่นองและเพื่อนบานใกลเคียงมาทํามาหากนิ  ตอมาไดแยกหมูบาน  ไดช่ือวาบานดอนมวง  มีผูใหญบานคนแรกชื่อ
ผูใหญ  เปน  เกษตรวิริยะการ  ผูใหญบานปจจุบันชื่อนายคําแพง  ชํานถ่ิินเถื่อน 

 

แผนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีต้ังอาณาเขตติดตอ  บานดอนมวง  ตั้งอยูในตําบลวังเมือง    หางจากอําเภอลาดยาวไปทางทิศใต  
ประมาณ 16 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดตอ หมูที่ - ต.วังมา  อ.ลาดยาว  
ทิศใต   ติดตอ หมูที่   6 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันออก  ติดตอ หมูที่  10 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันตก  ติดตอ หมูที่ 1 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว 
 

ลักษณะภูมปิระเทศ พ้ืนที่มีลักษณะ   เปนที่ราบลุม    น้ํามากจะทวม 
 



ลักษณะประชากร 
- มีครัวเรือนทั้งหมด 51 ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น 176 คน 

แยกเปนชาย  86  คน     หญิง  90  คน 
- ประชากรสวนใหญนับถอืศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ 100%  
- เนื้อที่ทั้งหมูบาน  จํานวน 1,783 ไร  เปนที่ทําการเกษตร 1,700 ไร 
-  ลักษณะการตั้งบานเรือนเปน 4 คุม  แบงไดดังนี้ 

1. ชื่อคุมจริงใจ  ใสซื่อ   หัวหนาคุมนายสอน  สกนธรัตน 
2.  ชื่อคุมรวมพลังสามัคคี  ทําดีเพื่อชาติ หัวหนาคุมนายคําแพง  ชํานิถิ่นเถื่อน                       
3. ชื่อคุมปลอดอบายมุข   หัวหนาคุมนายสมชาย  ศริิธรรม 
4. ชื่อคุม ทําดี  มีน้ําใจ   หัวหนาคุมนายยุทธพร  เตียนไธสง  

 

ลักษณะการประกอบอาชีพ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกร  
 

ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบาน 
ผลผลิตของชุมชนไดจากการขายผลผลิตทางการเกษตรเชน   ขาว 

คิดเปนมูลคา 9,965,296 บาท/ป 
 

ผลิตภัณฑชุมชนที่นาสนใจของหมูบาน  ผลิตภัณฑที่เดน ๆ ไดแก ขนมไทย,พรมเช็ดเทา 
 

สถานที่ทองเท่ียว/สถานบริการของหมูบาน 
- ประปาหมูบาน   1 แหง    
- ศาลาอเนกประสงค/กลางบาน 1 แหง 
- โรงเรียนระดับประถม  - แหง 
- ที่ทําการกองทุน  1 แหง 
- สถานีอนามัย   - แหง 
- ลานกีฬา/ออกกําลังกาย 1 แหง 
- วัด    1 แหง 
- สระสาธารณะ   - แหง 
- ตูโทรศัพทสาธารณะ  - แหง 
- อ่ืน ๆ (ระบุ)   - แหง 



การคมนาคม  บานดอนมวง    เดินทางไปยังหมูบานโดย ถนน 
เปนระยะทางประมาณ  16 กิโลเมตร 
 

ประเพณี/เทศกาลประจําป 
- ประเพณีเทศกาลสงกรานต  ชวงเวลาเดือน 13  เมษายน ของทุกป 
- ประเพณีวันออกพรรษา  ชวงเวลาเดือน  11  ของทุกป 
- ประเพณีทําบุญกลางบาน ชวงเวลาขึ้น  8  ค่ําเดือน  6  ของทุกป 

 

สภาพเศรษฐกิจ 
- รายไดเฉลี่ยของหมูบาน 56,621  บาท/คน/ป 
- ครอบครัวมีการออมเงิน คิดเปนรอยละ   97.9% 
- คนอายุ 15-60 ป มีการประกอบอาชีพและมีรายได คิดเปนรอยละ 100% 

 

กลุม/องคกร/กองทุนตาง ๆ ของชุมชน     กองทุนตาง ๆ ของบานดงตาแวน มีดังนี้ 
- กองทุนหมูบาน(กทบ.) 1 กองทุน   สมาชิก  77 คน  มีเงินทุน  1,335,175  บาท 
- กลุมออมทรพัยเพ่ือการผลิต 1 กลุม       สมาชิก   77 คน  มีเงินทุน  20,193.40  บาท 
- กลุม พรมเช็ดเทา             สมาชิก   24     คน  มีเงินทุน    6,500    บาท 
- กลุม เลี้ยงปลา       สมาชิก   20     คน  มีเงินทุน    3,000    บาท 

 

ขอมูลผูนําหมูบาน 
1. ผูใหญบานนายคําแพง  ชํานถ่ิินเถ่ือน  บานเลขที่  11 เบอรโทร   0852184251 
2. สมาชิก อบต.นายสมจิตต  วงศจันทร บานเลขที่  4/2 เบอรโทร   0833309828 
3. สมาชิก อบต.นายเฉลา  ประสาทเขตกรณ  บานเลขที่  42/2  เบอรโทร   0872107360 
4. ผูชวย ผญ.นายสอน  สกนธรัตน  บานเลขที่  34/3 เบอรโทร   0899599309 
5. ผูชวย ผญ.นางแจม  วงษหิรญั   บานเลขที่  50/2  เบอรโทร   0890729178 
6. ประธานสตรี..นางสนาม  สกนธรัตน บานเลขที่  34/3 เบอรโทร   0899599309 
7. ประธาน อสม..นางบัวลี  พนัธเกษตรการ บานเลขที่  65 เบอรโทร   0899579700 
8. ผูแทน อช.นางประไพ  เชื้อกสิการ  บานเลขที่  82/1 เบอรโทร   0833300856 
9. ประธานเยาวชนนายประธาน  แกวสุวรรณ บานเลขที่  31/1  เบอรโทร   0845738196 


