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ประวัติหมู่บ้าน 

แต่เดิมบ้านหัวเขาลานคาอยู่ในกลางทุ่งนาห่างจากในปัจจุบันประมาณ  1  กิโลเมตร  เป็นที่ลาบลุ่มใน
ฤดูฝนฝนตกลงมาท้าให้หมู่บ้านมีน ้าท่วมขังทุกปี และได้ย้ายมาอยู่ชายเขาในปัจจุบัน  ชื่อ  บ้านหัวเขาลานคา 
ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ  บ้านหัวเขาลานคา  ห่างจากอ้าเภอลาดยาว 11  กิโลเมตร 
       ห่างจาก จังหวัดนครสวรรค์  52 กิโลเมตร 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ หมู่ที่  6  ต. ห้วยน ้าหอม  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ทิศใต้              ติดต่อกับ หมู่ที่  7  ต. ไผ่เขียว  อ. สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ หมู่ที่  6  ต. มาบแก   อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค ์
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  หมู่ที่ 2  ต. ห้วยน ้าหอม  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ลักษณะภูมิประเทศ  พื นที่มีลักษณะ  เป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ท้าการเกษตร 
พื้นที่ 

1.  พื นที่โดยประมาณจ้านวน   5,851.3 ไร่ 

2.  พื นที่ในการท้านาจ้านวน   4,310 ไร่     
3.  พื นที่ในการท้าไร่อ้อยจ้านวน  115  ไร่   
4.  พื นที่ในการท้าไร่มันส้าปะหลังจ้านวน  50  ไร่    
5.  พื นที่ในการท้าสวนจ้านวน   15  ไร่   
6.  พื นที่ตั งหน่วยงานของรัฐจ้านวน   40  ไร่ 
7.  พื นที่สาธารณะจ้านวน   50 ไร่ 
8.  พื นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยจ้านวน   127.5  ไร่ 



ประชากร 
ชาย 455 คน หญิง 479 คน รวม 934 คน 
จ้านวน 334 ครัวเรือน 
 
สภาพเศรษฐกิจ 

1. เกษตรกรรม 

1.1 ท้านาจ้านวน  138  ครัวเรือน 
1.2 ท้าไร่อ้อยจ้านวน   6  ครัวเรือน 
1.3 ท้าไร่มันส้าปะหลังจ้านวน   6  ครัวเรือน 
1.4 ท้าสวนจ้านวน   2   ครัวเรือน 

2. การปศุสัตว์  

 2.1 เลี ยงเป็ดจ้านวน 3 ครัวเรือน 30 ตัว 

 2.2 เลี ยงไก่จ้านวน 26 ครัวเรือน 1,100 ตัว 

3. ยานพาหนะที่ใช้ในพื้นที่ 

 3.1   รถกระบะจ้านวน  61  คัน 
 3.2   รถเก๋งจ้านวน   10  คัน 
 3.3   รถไถเดินตาม   166  คัน 
 3.4   รถไถนั่งขับจ้านวน   20  คัน 
 3.5   รถสีข้าวจ้านวน   -  คัน 
 3.6   รถบรรทุก  6  ล้อจ้านวน  2 คัน 
 3.7   รถบรรทุก  10  ล้อจ้านวน    3  คัน 
 3.8   รถพ่วงจ้านวน  -  คัน 
 3.9  รถจักรยานยนต์จ้านวน   206  คัน 
 3.10 รถเก่ียวข้าวจ้านวน   3  คัน 
 3.11 รถแทรนเลอร์จ้านวน   3  คัน 
4.   ด้านสังคม 
 4.1   สวนสาธารณะจ้านวน - แห่ง 
 4.2   ลานกีฬาจ้านวน 1 แห่ง 
 4.3   สนามกีฬาจ้านวน - แห่ง 
 3.4   โรคที่เกิดในท้องถิ่น 
  1. ไข้หวัด 
  2. เบาหวาน 



  3. ความดัน 
 4.5   ลูกเสือชาวบ้านจ้านวน 10 ราย 
5.   การพาณิชกรรมและการบริการ 
 5.1   สถานีน้้ามันและร้านค้า 
 5.1.1   สถานีน ้ามัน (ปั๊ม) จ้านวน 2 แห่ง 
 5.1.2   สถานีน ้ามันแบบปั๊มหลอดจ้านวน 5 แห่ง  
 5.1.3   ร้านขายของช้าจ้านวน 8 แห่ง 
 5.2   การสื่อสาร 
 5.2.1 โทรศัพท์ส่วนบุคคล (มือถือ) จ้านวน 350 หมายเลข 
 5.2.2 โทรศัพท์สาธารณะจ้านวน - หมายเลข 
 5.2.3   โทรศัพท์บ้านจ้านวน   -  หมายเลข 
 5.2.4    เสียงตามสาย /หอกระจายข่าวในพื นที่   5   จุด 
 5.3   ถนน 
 5.3.1   คอนกรีตจ้านวน   -   สาย  ระยะทาง  1.2   ก.ม. 
 5.3.2   ราดยางจ้านวน 3   สาย  ระยะทาง   7  ก.ม. 
 5.3.3   ลูกรังจ้านวน 3  สาย  ระยะทาง  4  ก.ม. 
 5.4   สะพาน 
 5.4.1   สะพานไม้จ้านวน   -  แห่ง 
 5.4.2   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) จ้านวน -  แห่ง 
 5.5   ประปา 
 5.5.1   ครัวเรือนที่ใช้บริการน ้าประปาจ้านวน 271 ครัวเรือน 
 5.5.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้บริการน ้าประปาจ้านวน  -  ครัวเรือน 
 5.6   ไฟฟ้า 
 5.6.1   ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจ้านวน  271  ครัวเรือน 
 5.6.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้าจ้านวน  -  ครัวเรือน 
 5.6.3   ถนนในเขตหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าสาธารณะใช้จ้านวน  10  จุด 
 5.7   แหล่งน้้า 
 5.7.1   หนองน ้าจ้านวน  1   แห่ง 
 5.7.2   แม่น ้าจ้านวน  -  แห่ง 
 5.7.3   ล้าห้วยจ้านวน  1  แห่ง 

5.7.4   ล้าคลองจ้านวน  2  แห่ง 
 5.7.5   บึงจ้านวน  -  แห่ง 
 5.7.6   สระน ้าจ้านวน  4  แห่ง 



 5.7.7   บ่อน ้าตื นจ้านวน  -  แห่ง 
 5.7.8   บ่อน ้าลึกจ้านวน  2  แห่ง 
 5.7.9   บ่อบาดาลจ้านวน  2  แห่ง 
 5.7.10 อ่างเก็บน ้าจ้านวน   -  แห่ง 
 5.7.11 ฝายจ้านวน  2  แห่ง 
 5.7.12 เหมืองจ้านวน  3  แห่ง 
 5.7.13 บ่อโยกจ้านวน  5  แห่ง 
 5.7.14 อื่นๆ จ้านวน  - แห่ง 
6.   ข้อมูลอ่ืนๆ 
 กลุ่มอาชีพต่างๆ - กลุ่ม/สมาชิกในกลุ่ม/รายได้ต่อเดือน 
 - 
 ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน / ปราชญ์ชาวบ้าน/บ้านเลขท่ี 
 - 
 
 
 
 ลักษณะการตั งบ้านเรือน(คุ้ม)     9     คุ้ม  แบ่งได้ดังนี  
 1.  ชื่อคุ้มเย็นใจ      หัวหน้าคุ้ม นายเอื อน  หาญสาริกิจ 
 2.  ชื่อคุ้มเพลินจิต     หัวหน้าคุ้ม นายอ้าพล  บูรณะพันธ์ 

3.  ชื่อคุ้มอุดมมิตร     หัวหน้าคุ้ม นายวสนต์  เหลา่ประชา 
4.  ชื่อคุ้มร่วมใจ       หัวหน้าคุ้ม น.ส.จุฑาทิพย์  หอมหวล 
5.  ชื่อคุ้มสมานฉันท์     หัวหน้าคุ้ม นายวีระ  นาคนนท์ 
6.  ชื่อคุ้มสุขสวัสดิ์     หัวหน้าคุ้ม นายกิตติ  แนบเนียน 
7.  ชื่อคุ้มเกษมสันต์     หัวหน้าคุ้ม นายแมน  วชิระสุทธิ์ 

 8.  ชื่อคุ้มแจ่มสุข      หัวหน้าคุ้ม นายธงชัย  มั่นกสิกร 
9.  ชื่อคุ้มสุขสบาย     หัวหน้าคุ้ม นายธรรมมา  เหล่ารอด 

 สถานที่ต่าง ๆ 
 1.   ประปาหมู่บ้านจ้านวน  2  แห่ง 
 2.   ศาลาอเนกประสงค์ / ศาลากลางบ้าน   -  แห่ง 
 3.   สระน ้าสาธารณะจ้านวน  2  แห่ง 
 กลุ่ม / องค์กร / กองทุนต่างๆของชุมชน 
 1.  กองทุนหมู่บ้าน   1      กองทุน  สมาชิก     102    คนมีเงินทุน    3,200,000    บาท 
 2.  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  1   กลุ่ม   สมาชิก    35    คนมีเงินทุน   1,000,000    บาท 



 3.  โครงการ  กขคจ.      1      กลุ่ม   สมาชิก    30    คน  มีเงินทุน    60,000   บาท 
 4.   กลุ่ม      สัจจะสะสมธนาคารข้าว      กลุ่ม   สมาชิก    20   คน  มีเงินทุน    45,000   บาท 
 5.   กลุ่ม     SML      กลุ่ม   สมาชิก    105    คน  มีเงินทุน    550,000   บาท 
 ข้อมูลต่างๆ 
 1.   โต๊ะสนุกเกอร์จ้านวน  -  แห่ง 
 2.   ผู้บริการซักรีดเสื อผ้าจ้านวน  1 แห่ง 
 3.   ร้านเสริมสวยชายจ้านวน  2 แห่ง 
 4.   ร้านเสริมสวยหญิงจ้านวน  3 แห่ง 
 ข้อมูลผู้น้าหมู่บ้าน 
 1.   ผู้ใหญ่บ้าน        นายกิตติ   แนบเนียน บ้านเลขท่ี  103  โทร  08-4710-3072 
 2.   สมาชิก  อบต    นายวีระ  นาคนนท ์           บ้านเลขท่ี   82    โทร  08-7200-3202 
 3.   สมาชิก  อบต    นายแมน  วชิระสิทธ์           บ้านเลขท่ี   21/1 โทร  08-9565-3221 
 4.   ผู้ชว่ย ผญบ.      นายวชิา จันทร์กลั่น           บ้านเลขท่ี   28    โทร   091-2832872 
 5.   ผู้ชว่ย ผญบ.      นายรังสิทธิ์   ชารีวัน           บ้านเลขท่ี   32    โทร   08-1902-8700 
 6.   ประธานสตรี.   นางประมวล  แนบเนียน        บ้านเลขท่ี   103   โทร  08-9268-3539 
 7.   ประธาน อสม.  นางสวาท   สุวรรณ              บ้านเลขที่  149    โทร  08-3956-6333 
 8.   ผู้แทน  อช.        นายรังสิทธิ์   ชารีวัน           บ้านเลขท่ี  32      โทร 08-1902-8700 
 9.  ประธานเยาวชน. นายอ้าพล  บูรณพันธ์           บ้านเลขท่ี   138/6 โทร 08-7527-4486 
 10. อ่ืนๆ    ผรส. นายธงชัย  มั่นกสิกร                บ้านเลขท่ี  52       โทร 08-6217-4386 
 
 สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จ้านวนประปาหมู่บ้านของท่านจ้านวน      2    จุด 
จุดที่    1      บริเวณ บ้านนายธานี  ดีพิจารณ์ 
 ประธานชื่อ นายธานี  ดีพิจารณ์    
รองประธานชื่อ นายละไม  ศรูจรูญ 
 เลขานุการชื่อ นายละเอียด นาราด 
เหรัญญิกชื่อ  นายมนัส ดีพิจารณ์ 
คณะกรรมการชื่อ 1. นายงอน ค้าปาน 
    2. นายแระเมิน บุบผา 
จุดที่    1      บริเวณลานตากข้าวข้างบ้านนาย ประสิทธิ์  เดชต้องการ 
ประธานชื่อ นายแมน  วชิระสิทธิ์ 
รองประธานชื่อ นายมนู  ดิษอ้่า 
เลขานุการชื่อ สงกราน  แพง 



เหรัญญิกชื่อ  นายวัลลพ เหล่ารอด 
คณะกรรมการชื่อ 1. นายวีระ นาคนนท์ 
    2. นายวิรัตน์  ไสยาวัน 
    3. นายรังสิทธิ์ ชารีวัน 
    4. นายบุญมา พิลึก 
    5. นายสุราช สุขเกษม 
    6. นายกรีบ พรมไทสงค์ 
 
 

 


