
ชื่อบานหนองขาม หมูท่ี   8 ตําบลวังเมือง  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค 
 

ประวัติหมูบาน 
 บานหนองขามเกิดขึ้นเมื่อปพ.ศ.2437  โดยไดแยกออกมาจากหมูบานดอนพลอง  ที่อยูติดกนัทางทศิ
ตะวนัออก  เหตุที่ช่ือบานหนองขามเพราะมีหนองน้ําอยูที่หนึ่งซึ่งมีตนมะขามลอมรอบ  ปจจุบันเปนสระน้ํา
สาธารณะประโยชน 
 

แผนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีต้ังอาณาเขตติดตอ  บานหนองขาม     ตั้งอยูในตําบลวังเมือง    หางจากอําเภอลาดยาวไปทางทิศใต  
ประมาณ 15 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดตอ หมูที่ 3 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว  
ทิศใต   ติดตอ หมูที่ 1 ต.มาบแก อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันออก  ติดตอ หมูที่ 3 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันตก  ติดตอ หมูที่ 3 ต.มาบแก อ.ลาดยาว 
  

ลักษณะภูมปิระเทศ พ้ืนที่มีลักษณะ  เปนที่ดอนน้ําไมทวม ดินรวนปนทราย  
 

ลักษณะประชากร 
 - มีครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น 265 คน 
แยกเปนชาย  146  คน     หญิง  119  คน 



 - ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ 100%  
 - เนื้อที่ทั้งหมูบาน  จํานวน 1,357 ไร  เปนที่ทําการเกษตร 1,200 ไร 
  - ลักษณะการตั้งบานเรือนเปน  5 คุม  แบงไดดังนี้ 
  1. ชื่อคุมหนองขามพัฒนา  หัวหนาคุมนายประจักษ  มานนท   
  2. ชื่อคุมตลาดเหนือพัฒนา  หัวหนาคุมนายสมบุญ  พิลึก   
  3. ชื่อคุมรวมใจพัฒนา         หัวหนาคุมนายสํารวม  หมั่นเขตวิทย 
  4. ชื่อคุมไทยขําสามัคคี       หัวหนาคุมนายดํารง  ไทยขํา 
  5. ชื่อคุมสําราญพัฒนา       หัวหนาคุมนายสําราญ  พันธยัก  
 

ลักษณะการประกอบอาชีพ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ ทํานาและรับจางทั่วไป  
 

ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบาน 
ผลผลิตของชุมชนไดจากการขายผลผลิตทางการเกษตรเชน  ขาว 

คิดเปนมูลคา  23,000  บาท/ป 
 

ผลิตภัณฑชุมชนที่นาสนใจของหมูบาน  ผลิตภัณฑที่เดน ๆ ไดแก ขาวและถั่วเขียว 
 

ศิลปะ  วัฒนธรรม/ภมูิปญญาของหมูบาน /ปราชญชาวบาน 
 - ชื่อนายดํารง  ไทยขํา      ดาน ประชาสัมพันธ  
 - ชื่อนายอนงค  ไทยขํา   ดาน ทําขวัญนาค 
 - ชื่อนางอําไพ  รักษาริการ  ดาน ทําขวัญนาค 
 

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

- อ่ืน ๆ (ระบุ)  - แหง  
 



การคมนาคม  บานหนองขาม   เดินทางไปยังหมูบานโดย    รถจักรยานยนตและรถยนต 
เปนระยะทางประมาณ  15 กิโลเมตร 
 

ประเพณี/เทศกาลประจําป 
 - ประเพณีปใหม  ชวงเวลา มกราคมของทุกป 
 - ประเพณีสงกรานต    ชวงเวลา เมษายนของทุกป 
 - ประเพณีตักบาตรเทโว ชวงเวลา พฤศจิกายนของทุกป 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
- รายไดเฉลี่ยของหมูบาน 62,868  บาท/คน/ป 
- ครอบครัวมีการออมเงิน คิดเปนรอยละ 98.6% 
- คนอายุ 15-60 ป มีการประกอบอาชีพและมีรายได คิดเปนรอยละ  98.5% 

 

กลุม/องคกร/กองทุนตาง ๆ ของชุมชน     กองทุนตาง ๆ ของบานดงตาแวน มีดังนี้ 
 - กองทุนหมูบาน(กทบ.) 1   กองทุน  สมาชิก   45   คน  มีเงินทุน  2,000,000 บาท 
 - กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 2   กลุม       สมาชิก   45   คน  มีเงินทุน  125,000 บาท 
 - โครงการแกไขปญหาความยากจน(กข.คจ.)  1  กลุม   สมาชิก      63      คน    มีเงินทุน.   280,000 บาท 
 -  กลุมกองทุนถั่วเขียว          สมาชิก   35    คน มีเงินทุน   850,000 บาท 

   -  กลุมขาวปลูกพันธุดี           สมาชิก   35    คน มีเงินทุน   80,000 บาท 
 

ขอมูลผูนําหมูบาน 
 1. ผูใหญบานนายสํารวม  หมั่นเขตวิทย บานเลขที่  21 เบอรโทร   08730617433 
 2. สมาชิก อบต.นายสมบุญ  พิลึก      บานเลขที่  36/2  เบอรโทร - 
 3. สมาชิก อบต.นายบุญเลิศ  พูลพันธ   บานเลขที่  23 เบอรโทร - 
 4. ผูชวย ผญ.นายโพน  โพธ์ิคัง    บานเลขที่  25/2  เบอรโทร - 
 5. ผูชวย ผญ.   นายพิชัย  พูลพันธ    บานเลขที่  23/2  เบอรโทร - 
 6. ประธานสตรนีางสมหวัง  หมั่นเขตวิทย  บานเลขที่  21 เบอรโทร - 
 7. ประธาน อสม..นางอําไพ  รักษาธิการ  บานเลขที่  10 เบอรโทร - 
 8. ผูแทน อช.นายดํารง  ไทยขํา      บานเลขที่  15 เบอรโทร - 
 9. ประธานเยาวชน.น.ส.ไฉมพร  พูลพันธ บานเลขที่  23/2 เบอรโทร - 


