
ช่ือบานดอนพลอง  หมูที ่ 3  ตําบลวังเมือง   อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค 
 

ประวัติหมูบาน 
 บานดอนพลองเมื่อประมาณ  130  ปเศษมีนายฮอยเคียง  นายนอย  มงโส  พาพี่นองพวกพอง
ชาวอําเภอบางประมา  จังหวัดสุพรรณบุรี  มาจับจองที่ดินทํากิน  ซ่ึงเปนที่ไรที่นา  และตั้งบานเรือน
อยูที่ดอน  บริเวณปาไมพลองที่หนาแนน  จึงเรียกช่ือหมูบานวาบานดอนพลอง 
 

แผนที ่

 
 

ที่ตั้งอาณาเขตติดตอ  บานดอนพลอง  ตั้งอยูในตําบลวังเมือง  หางจากอําเภอลาดยาวไปทางทิศใต  
ประมาณ  15  กิโลเมตร 
ทิศเหนือ  ติดตอ หมูที่  14 ต.วังมา                          อ.ลาดยาว  
ทิศใต   ติดตอ หมูที่  1,5 ต.มาบแก                       อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันออก  ติดตอ หมูที่  9  ต.วังเมือง                       อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันตก  ติดตอ หมูที่  8  ต.วังเมือง                       อ.ลาดยาว 
  

ลักษณะภูมปิระเทศ พื้นที่มีลักษณะ  เปนที่ดอนน้ําไมทวม 
 

ลักษณะประชากร 



 - มีครัวเรือนทั้งหมด  151  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  511  คน 
แยกเปนชาย   225   คน     หญิง   286   คน 
 - ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ  100%  
 - เนื้อที่ทั้งหมูบาน  จํานวน  4,500  ไร  เปนที่ทําการเกษตร  3,330  ไร 
  - ลักษณะการตั้งบานเรือนเปน  10  คุม  แบงไดดังนี้ 
  1. ช่ือคุม คุมหนาวัด                           หัวหนาคุม นายสนั่น  เขมนกิจ 
  2. ช่ือคุม คุมดีเทวดา                          หัวหนาคุม นายสมพล แสนเพชร 
  3. ช่ือคุม คุมจันกระจาง                     หัวหนาคุม นายจัน พิลึก 
  4. ช่ือคุม คุมทรัพยเจริญ                    หัวหนาคุม นายทรัพย พลึิก 
  5. ช่ือคุม คุมพงษเฉลิมศกัดิ์               หัวหนาคุม นายเฉลิม นนทภา 
 

ลักษณะการประกอบอาชีพ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ  ทํานา 
 

ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบาน 
ผลผลิตของชุมชนไดจากการขายผลผลิตทางการเกษตรเชน  ขาว 
คิดเปนมูลคา  12,500,000  บาท/ป 
 

ผลิตภัณฑชุมชนทีน่าสนใจของหมูบาน  ผลิตภัณฑที่เดน ๆ ไดแก  ผลิตภัณฑจักรสาน 
 

ศิลปะ  วัฒนธรรม/ภูมิปญญาของหมูบาน /ปราชญชาวบาน 
 - ช่ือ  นายเฉลียว  ใสยาวัน                                        ดาน  ผลิตภัณฑจักรสาน 
 - ช่ือ  นายประสิทธิ์  จันดาแกว                                 ดาน  ผลิตภัณฑการเกษตร 
 - ช่ือ  นายกันสอน  ใสสด                                         ดาน  กอสรางบานเรือน 
 

สถานที่ทองเที่ยว/สถานบริการของหมูบาน 
 - ประปาหมูบาน                   1  แหง     - ศาลาอเนกประสงค/กลางบาน       -   แหง 
 -โรงเรียนระดับประถม         1 แหง - ที่ทําการกองทุน                            1    แหง 
 - สถานีอนามัย                 -       แหง - ลานกีฬา/ออกกําลังกาย                 2   แหง 
 - วัด                                 -       แหง - สระสาธารณะ                               2   แหง 



 - ตูโทรศัพทสาธารณะ     -       แหง - อื่น ๆ (ระบุ)                                   -   แหง  
  

การคมนาคม  บานดอนพลอง  เดินทางไปยังหมูบานโดย  กรยานยนต  รถยนต 
เปนระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร 
 

 ประเพณ/ีเทศกาลประจําป 
  - ประเพณี  สงกรานต                        ชวงเวลา  เมษายน ของทุกป 
  - ประเพณี  เขาพรรษา                        ชวงเวลา  กรกฎาคม  -  สิงหาคม 
  - ประเพณี  ออกพรรษา                      ชวงเวลา  ตุลาคม ของทุกป 
 

 สภาพเศรษฐกิจ 
- รายไดเฉลี่ยของหมูบาน  24,000  บาท/คน/ป 
- ครอบครัวมีการออมเงิน คิดเปนรอยละ  70% 
- คนอายุ 15-60 ป มีการประกอบอาชีพและมีรายได คิดเปนรอยละ 84 % 
 

 กลุม/องคกร/กองทุนตาง ๆ ของชุมชน     กองทุนตาง ๆ ของบานดงตาแวน มีดังนี ้
  - กองทุนหมูบาน(กทบ.)       1      กองทุน   สมาชิก    89 คน  มีเงินทุน         บาท 
  - กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต    1      กลุม   สมาชิก      5 คน  มีเงินทุน         บาท 
  - โครงการแกไขปญหาความยากจน(กข.คจ.)   -    กลุม   สมาชิก          คน  มีเงินทุน            บาท 
 

 ขอมูลผูนําหมูบาน 
  1. กํานัน  นายสุทิน  เกษวิรยิะการณ                  บานเลขที ่  14/1 เบอรโทร  0810414088 
  2. สมาชิก อบต.นายสันติชัย  เขมนกิจ               บานเลขที่   97/1 เบอรโทร  0813955409 
  3. สมาชิก อบต.นายอนุชา  ทิพรัตน                  บานเลขที่    25   เบอรโทร  056364194 
  4. ผูชวยกํานัน  นายเสริม  เขมนกิจ                   บานเลขที่   97/1 เบอรโทร  056364182 
  5. ผูชวยกํานัน  นายโสภา  ชาระวัน                   บานเลขที ่   76   เบอรโทร  056364199 
  6. ประธานสตรี  นางดรณุี  พิลึก                        บานเลขที่  35/2 เบอรโทร - 
  7. ประธาน อสม.  นายประเวช  ดาดก               บานเลขที่   32/9 เบอรโทร - 
  8. ผูแทน อช.  นางสุวนนท  พิลึก                      บานเลขที ่101/2 เบอรโทร - 
  9. ประธานเยาวชน  นายสุรศกัดิ์  ใสสด            บานเลขที่   80    เบอรโทร - 
  10. สารวัตรกํานัน  นายถวลัย  พิลึก                  บานเลขที่ 136/1 เบอรโทร - 


