
ชื่อบาน  วังเมือง   หมูที่   9    ตําบลวังเมือง    อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค 
 

ประวัติหมูบาน 
 คนกลุมแรกที่เขามากอตั้งหมูบานนี้  แยกมาจากบานหนองไผ  หมูที่  4  ตําบลวังเมือง  
อําเภอลาดยาว  มาตั้งเปนหมูที่  9  มีนายไผ  กลากสิกิจ  เปนผูใหญบานคนแรกและเดิมที  หมูที่ 9  
ประชากรตั้งหมูบานอยูกลางทุง   เขตติดตอ  ตําบลไผเขียว  อําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี  
และไดขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใชจึงยกหมูบานมาอาศัยพื้นที่ของหมูที่  4  ตําบลวังเมือง  อําเภอลาดยาว  
จนถึงปจจุบนั 
 

แผนที ่

 
 

ที่ตั้งอาณาเขตติดตอ  บานวังเมือง ต้ังอยูในตําบลวังเมือง หางจากอําเภอลาดยาวไปทางทิศใต  
ประมาณ 12 กิโลเมตร 
ทิศเหนือ  ติดตอ แมน้ําวังมา  ตําบลวังมา  อ.ลาดยาว  
ทิศใต   ติดตอ หมูที่   5  ตําบลมาบแก  อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันออก  ติดตอ หมูที่   4  ตําบลวังเมือง  อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันตก  ติดตอ หมูที่   3  ตําบลวังเมือง  อ.ลาดยาว  
ลักษณะภูมปิระเทศ พื้นที่มีลักษณะ  ราบลุม 
 
 



ลักษณะประชากร 
 - มีครัวเรือนทั้งหมด 77     ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิน้ 316 คน 
แยกเปนชาย 157 คน     หญิง 159 คน 
 - ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ100%  
 - เนื้อที่ทั้งหมูบาน  จํานวน 2,730 ไร  เปนที่ทําการเกษตร   2,700 ไร 
  - ลักษณะการตั้งบานเรือนเปน  4  คุม  แบงไดดังนี ้
  1. ช่ือคุมนายก   หัวหนาคุม   นางสมร  อยูสุภาพ 
  2. ช่ือคุมบานแมว  หัวหนาคุม   นายนรินทร  กลาเกษตรวิทย 
  3. ช่ือคุมรวมใจ  หัวหนาคุม   นายประจักษ  เขมนกสิกร 
  4. ช่ือคุมอยูดีมีสุข  หัวหนาคุม   นายสุขเขต  หมั่นเขตกิจ 
ลักษณะการประกอบอาชีพ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม 
 

ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบาน 
ผลผลิตของชุมชนไดจากการขายผลผลิตทางการเกษตรเชน    ขาว 
คิดเปนมูลคาบาท/ป  7,000,000 
 

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

 การคมนาคม  บานวังเมือง     เดินทางไปยังหมูบานโดย   รถจักรยาน   รถจักรยานยนตและ
รถยนต    เปนระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร 
 
 



 ประเพณ/ีเทศกาลประจําป 
  - ประเพณีเทศกาลวันสงกานต  ชวงเวลา 13  เมษายน ของทุกป 
  - ประเพณีลอยกระทง   ชวงเวลา 15 คํ่า เดือน 12 
  - ประเพณีตักบาตเทโว   ชวงเวลา 15 คํ่า เดือน 11 
 

 สภาพเศรษฐกิจ 
- รายไดเฉลี่ยของหมูบาน 50,153บาท/คน/ป 
- ครอบครัวมีการออมเงิน คิดเปนรอยละ1008% 
- คนอายุ 15-60 ป มีการประกอบอาชีพและมีรายได คิดเปนรอยละ 100% 
 

 กลุม/องคกร/กองทุนตาง ๆ ของชุมชน     กองทุนตาง ๆ ของบานดงตาแวน มีดังนี ้
  - กองทุนหมูบาน(กทบ.)  1  กองทุน   สมาชิก 74 คน  มีเงินทุน 1,367,607 บาท 
  - กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  กลุม   สมาชิก  คน  มีเงินทุน บาท 
  - โครงการแกไขปญหาความยากจน(กข.คจ.)    1    กลุม   สมาชิก    42     คน  มีเงินทุน   281,626 บาท 
  -  กลุม        สมาชิก  คน  มีเงินทุน  281,62 บาท 
 

 ขอมูลผูนําหมูบาน 
  1. ผูใหญบานนายประจักษ  เขมนกสิกิจ บานเลขที่  14  เบอรโทร  056-364204 
  2. สมาชิก อบตนางสมร   อยูสุภาพ บานเลขที่   38/2 เบอรโทร 
  3. สมาชิก อบตนายวัชระ  โชคชัยผล บานเลขที่   7/1  เบอรโทร 
  4. ผูชวย ผญนายนรินทร   กลาเกษตรวิทย  บานเลขที่   6 เบอรโทร 
  5. ผูชวย ผญนายสุขเขต   หมั่นเขต  บานเลขที่    7/8 เบอรโทร 
  6. ประธานสตรีนางชะอุม  เขมนกสิกิจ บานเลขที่    14 เบอรโทร 
  7. ประธาน อสม    บานเลขที ่ เบอรโทร 
  8. ผูแทน อช    บานเลขที ่ เบอรโทร 
  9. ประธานเยาวชนนายอุทิศ  สุทธิ  บานเลขที่  48/4 เบอรโทร 
   
 


