
ชื่อบาน     หนองไผ    หมูท่ี   4    ตําบลวังเมือง    อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค 
 

ประวัติหมูบาน 
 บานหนองไผ  เดิมเปนหนองน้ําและปาไผจํานวนมาก  มีตามวงอุม  ตามวงอาย  สองพี่
นองเปนคนพาชาวบานอพยพมาจากทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  และไดตั้งชื่อหมูบานนี้วา  บาน
หนองไผ  จนถึงปจจุบันนี้ 
 

แผนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีต้ังอาณาเขตติดตอ  บานหนองไผ     ตั้งอยูในตําบลวังเมือง    หางจากอําเภอลาดยาวไปทางทิศใต  
ประมาณ    11    กิโลเมตร 
ทิศเหนือ  ติดตอ หมูที่ 5 ต.วังมา  อ.ลาดยาว  
ทิศใต   ติดตอ หมูที่ 7 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันออก  ติดตอ หมูที่ 1 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันตก  ติดตอ หมูที่  9 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว 
 

ลักษณะภูมปิระเทศ พ้ืนที่มีลักษณะ เปนที่ลุม 
 

ลักษณะประชากร 
- มีครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น 345 คน 



แยกเปนชาย  168  คน     หญิง  177  คน 
- ประชากรสวนใหญนับถอืศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ 100%  
- เนื้อที่ทั้งหมูบาน  จํานวน 3515 ไร  เปนที่ทําการเกษตร 900 ไร 
- ลักษณะการตั้งบานเรือนเปน  7 คุม   แบงไดดังนี้ 

1. ชื่อคุม พัฒนาหนองไผ   หัวหนาคุมนายขจิตพงษ  สุทธิ    
2. ชื่อคุม รวมใจพัฒนา    หัวหนาคุมนายชวลิต  กลากสิการ  
3. ชื่อคุม จริงใจพัฒนา   หัวหนาคุมนางลั่นทม  นิเทสธัญญกิจ 
4. ชื่อคุม พัฒนาวังเมือง    หัวหนาคุมนายประสิทธิ์  กลากสิกรณ 
5. ชื่อคุม ยินดีพัฒนา   หัวหนาคุมน.ส.สํารวย  เชี่ยวธัญญกรณ 
6. ชื่อคุม พัฒนาอยางพอเพียง   หัวหนาคุมนางสุดใจ  ผายะวัฒน  
7. ชื่อคุม พัฒนาเศรษฐกจิหนองไผ หัวหนาคุมนางบุญตา  อยูสุภาพ 
 

ลักษณะการประกอบอาชีพ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกร 
 

ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบาน 
ผลผลิตของชุมชนไดจากการขายผลผลิตทางการเกษตรเชน ขาว 
คิดเปนมูลคา  4,400,000  บาท/ป 
 

ผลิตภัณฑชุมชนที่นาสนใจของหมูบาน  ผลิตภัณฑที่เดน ๆ ไดแก ไมกวาดทางมะพราว 
 

ศิลปะ  วัฒนธรรม/ภมูิปญญาของหมูบาน /ปราชญชาวบาน 
- ชื่อกลุมจักสาน   ดาน ไมกวาด 
- ชื่อกลุมดอกไมประดิษฐ     ดาน จัดดอกไมสด-แหง 
- ชื่อกลุมเย็บผา   ดาน - 
 

สถานที่ทองเท่ียว/สถานบริการของหมูบาน 
- ประปาหมูบาน   1 แหง     
- ศาลาอเนกประสงค/กลางบาน 1 แหง 
- โรงเรียนระดับประถม  1 แหง 
- ที่ทําการกองทุน  1 แหง 
- สถานีอนามัย  1 แหง 

- ลานกีฬา/ออกกําลังกาย  1 แหง 
- วัด    1 แหง 
- สระสาธารณะ  1 แหง 
- ตูโทรศัพทสาธารณะ 1 แหง 
- อื่น ๆ (ระบุ)อบต.วังเมือง 1  แหง  



การคมนาคม   บานหนองไผ     เดินทางไปยังหมูบานโดย  รถจักรยานยนต-รถยนต 
เปนระยะทางประมาณ  11 กิโลเมตร 
ประเพณี/เทศกาลประจําป 
- ประเพณีเทศกาลสงกรานต  ชวงเวลา 13-17  เมษายนของทุกป 
- ประเพณีวันข้ึนปใหม    ชวงเวลา 1  มกราคมของทุกป 

สภาพเศรษฐกิจ 
- รายไดเฉลี่ยของหมูบาน 44,000  บาท/คน/ป 
- ครอบครัวมีการออมเงิน คิดเปนรอยละ 88.3% 
- คนอายุ 15-60 ป มีการประกอบอาชีพและมีรายได คิดเปนรอยละ  100% 

ขอมูลผูนําหมูบาน 
1. ผูใหญบานนายขจิตพงษ  สุทธิ   บานเลขที่   154 เบอรโทร 085-0545100 
2. สมาชิก อบต.นายกฤษ  อยูสภุาพ  บานเลขที ่  75/8  เบอรโทร - 
3. สมาชิก อบต.นายสันติ  กลากสิกิจ  บานเลขที ่  37 เบอรโทร - 
4. ผูชวย ผญ.นายมนัส  ตาสา   บานเลขที ่  148/17เบอรโทร - 
5. ผูชวย ผญ.นางลั่นทม  นิเทศธญัญกิจ  บานเลขที ่  103 เบอรโทร - 
6. ประธานสตรนีางบุญตา  อยูสุภาพ  บานเลขที ่  75/8 เบอรโทร - 
7. ประธาน อสม.นางประสิทธิ์   แกวพระคงคา บานเลขที ่  144 เบอรโทร - 
8.  ผูแทน อช.นายประสิทธิ์  ยุทธศาสตร  บานเลขที ่  48/1 เบอรโทร - 
9. ประธานเยาวชนน.ส.ปรารถนา  สุทธ ิ  บานเลขที ่  154 เบอรโทร - 
 
 
 
 
 
 
 
 


