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ประวัติหมู่บ้าน 

เดิมต้ำบลห้วยน ้ำหอม มี 34 หมู่บ้ำน  ในปี 2534 ได้มีกำรแยกหมู่บ้ำน  บ้ำนทุ่งไอ้โตน ม.14 เป็นหมู่ 
35 บ้ำนโปร่งสังข์ ต่อมำต้ำบลห้วยน ้ำหอมได้แยกเป็นต้ำบลปำงสวรรค์ ( 8 หมู่บ้ำน) ต.ชุมตำบง(9 หมู่บ้ำน) ดั ง
นั น ต. ห้วยน ้ำหอมจึงมีเพียง 9 หมู่บ้ำน มีบ้ำนโปร่งสังข์เป็น ม.7 ของต้ำบล 
ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ  บ้ำนโปร่งสังข์  ห่ำงจำกอ้ำเภอลำดยำว 22 กิโลเมตร 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ หมู่ที่   9  ต. ศำลเจ้ำไก่ต่อ  อ. ลำดยำว จ.นครสวรรค ์
ทิศใต้              ติดต่อกับ หมู่ที่   1  ต. ปำงสวรรค์   อ. ชมุตำบง จ.นครสวรรค ์
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ที่   6   ต. ห้วยน ้ำหอม   อ. ลำดยำว จ. นครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  หมู่ที่   12   ต. ศำลเจ้ำไก่ต่อ   อ. ลำดยำว จ. นครสวรรค์ 
ลักษณะภูมิประเทศ  พื นที่มีลักษณะ  เป็นที่รำบลุ่มส่วนใหญ่ท้ำกำรเกษตร 
พื้นที่ 

1.  พื นที่โดยประมำณจ้ำนวน   5,000 ไร่ 
2.  พื นที่ในกำรท้ำนำจ้ำนวน   100 ไร่     
3.  พื นที่ในกำรท้ำไร่อ้อยจ้ำนวน  2,000  ไร่   
4.  พื นที่ในกำรท้ำไร่มันส้ำปะหลังจ้ำนวน  4,000  ไร่    
5.  พื นที่ในกำรท้ำสวนจ้ำนวน   -  ไร่   
6.  พื นที่ตั งหน่วยงำนของรัฐจ้ำนวน   -  ไร่ 
7.  พื นที่สำธำรณะจ้ำนวน   5 ไร่ 
8.  พื นที่ที่เป็นที่อยู่อำศัยจ้ำนวน   200  ไร่ 



ประชากร    ชำย 201 คน หญิง 203 คน รวม 404 คน 
จ้ำนวน 132 ครัวเรือน 
 
สภาพเศรษฐกิจ 

1. เกษตรกรรม 

1.1 ท้ำนำจ้ำนวน  5 ครัวเรือน 
1.2 ท้ำไร่อ้อยจ้ำนวน   20 ครัวเรือน 
1.3 ท้ำไร่มันส้ำปะหลังจ้ำนวน   60 ครัวเรือน 
1.4 ท้ำสวนจ้ำนวน   -   ครัวเรือน 

2. การปศุสัตว์  

 2.1 เลี ยงเป็ดจ้ำนวน 7 ครัวเรือน 100 ตัว 

 2.2 เลี ยงไก่จ้ำนวน 10 ครัวเรือน 200 ตัว 

3. ยานพาหนะที่ใช้ในพื้นที่ 

 3.1   รถกระบะจ้ำนวน  12  คัน 
 3.2   รถเก๋งจ้ำนวน   1 คัน 
 3.3   รถไถเดินตำม   50  คัน 
 3.4   รถไถนั่งขับจ้ำนวน   10 คัน 
 3.5   รถสีข้ำวจ้ำนวน   -  คัน 
 3.6   รถบรรทุก  6  ล้อจ้ำนวน  -  คัน 
 3.7   รถบรรทุก  10  ล้อจ้ำนวน -  คัน 
 3.8   รถพ่วงจ้ำนวน  -  คัน 
 3.9  รถจักรยำนยนต์จ้ำนวน   76  คัน 
 3.10 รถเก่ียวข้ำวจ้ำนวน   -  คัน 
 3.11 รถเทรนเลอร์จ้ำนวน   -  คัน 
4.   ด้านสังคม 
 4.1   สวนสำธำรณะจ้ำนวน  -  แห่ง 
 4.2   ลำนกีฬำจ้ำนวน  1  แห่ง 
 4.3   สนำมกีฬำจ้ำนวน  -  แห่ง 
 4.4   โรคที่เกิดในท้องถิ่น 
  - 
 4.5   ลูกเสือชำวบ้ำนจ้ำนวน  3  รำย 
5.   การพาณิชกรรมและการบริการ 
 5.1   สถานีน้้ามันและร้านค้า 



 5.1.1   สถำนีน ้ำมัน ( ปั๊ม )จ้ำนวน  -  แห่ง 
 5.1.2   สถำนีน ้ำมันแบบปั๊มหลอดจ้ำนวน  - แห่ง  
 5.1.3   ร้ำนขำยของช้ำจ้ำนวน  3  แห่ง 
 5.2   การสื่อสาร 
 5.2.1  โทรศัพท์ส่วนบุคคล (มือถือ) จ้ำนวน  200  หมำยเลข 
 5.2.2  โทรศัพท์สำธำรณะจ้ำนวน  -  หมำยเลข 
 5.2.3   โทรศัพท์บ้ำนจ้ำนวน   -  หมำยเลข 
 5.2.4    เสียงตำมสำย /หอกระจำยข่ำวในพื นที่   -   จุด 
 5.3   ถนน 
 5.3.1   คอนกรีตจ้ำนวน   2   สำย  ระยะทำง  2   ก.ม. 
 5.3.2   รำดยำงจ้ำนวน 1  สำย  ระยะทำง   670 ม. 
 5.3.3   ลูกรังจ้ำนวน 2 สำย  ระยะทำง  5  ก.ม. 
 5.4   สะพาน 
 5.4.1   สะพำนไม้จ้ำนวน   -  แห่ง 
 5.4.2   สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) จ้ำนวน 2  แห่ง 
 5.5   ประปา 
 5.5.1   ครัวเรือนที่ใช้บริกำรน ้ำประปำจ้ำนวน 114 ครัวเรือน 
 5.5.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้บริกำรน ้ำประปำจ้ำนวน  -  ครัวเรือน 
 5.6   ไฟฟ้า 
 5.6.1   ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำจ้ำนวน  114  ครัวเรือน 
 5.6.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำจ้ำนวน  -  ครัวเรือน 
 5.6.3   ถนนในเขตหมู่บ้ำนที่มีไฟฟ้ำสำธำรณะใช้จ้ำนวน  5  จุด 
 5.7   แหล่งน้้า 
 5.7.1   หนองน ้ำจ้ำนวน  -   แห่ง 
 5.7.2   แม่น ้ำจ้ำนวน  -  แห่ง 
 5.7.3   ล้ำห้วยจ้ำนวน  1  แห่ง 

5.7.4   ล้ำคลองจ้ำนวน  1  แห่ง 
 5.7.5   บึงจ้ำนวน  -  แห่ง 
 5.7.6   สระน ้ำจ้ำนวน  1  แห่ง 
 5.7.7   บ่อน ้ำตื นจ้ำนวน  -  แห่ง 
 5.7.8   บ่อน ้ำลึกจ้ำนวน  -  แห่ง 
 5.7.9   บ่อบำดำลจ้ำนวน  -  แห่ง 
 5.7.10 อ่ำงเก็บน ้ำจ้ำนวน   -  แห่ง 
 5.7.11 ฝำยจ้ำนวน  -  แห่ง 



 5.7.12 เหมืองจ้ำนวน  -  แห่ง 
 5.7.13 บ่อโยกจ้ำนวน  -  แห่ง 
 5.7.14 อื่นๆ จ้ำนวน  - แห่ง 
6.   ข้อมูลอ่ืนๆ 
 กลุ่มอำชีพต่ำงๆ - กลุ่ม/สมำชิกในกลุ่ม/รำยได้ต่อเดือน 
 - 
 ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญำของหมู่บ้ำน / ปรำชญ์ชำวบ้ำน/บ้ำนเลขท่ี 
 1.นำยเสำ สุวรรณศรี จักรสำน 
 2.นำงเครือพันธ์ เหล่ำเขตกิจ ถำกสวิง 
 

ลักษณะกำรตั งบ้ำนเรือน(คุ้ม)     4    คุ้ม  แบ่งได้ดังนี  
 1.  ชื่อคุ้ม      โปร่งสังข์-โปร่งใส   หัวหน้ำคุ้ม นำยบุญท้ำ  ยำมวัน 

2.  ชื่อคุ้ม      สำมัคคีเพ่ือบ้ำนเรำ   หัวหน้ำคุ้ม นำยก้ำน   ยำมวัน 
3.  ชื่อคุ้ม      ตั งใจดูแลบ้ำบัดทุกข์บ้ำรุงสุข หัวหน้ำคุ้ม นำยประทวน  สดสี 
4.  ชื่อคุ้ม      วังน ้ำแดงพัมนำ   หัวหน้ำคุ้ม นำยถวิล  ดิษเจริญ  
สถานที่ต่าง ๆ 

 1.   ประปำหมู่บ้ำนจ้ำนวน   2  แห่ง 
 2.   ศำลำอเนกประสงค์ / ศำลำกลำงบ้ำน     1     แห่ง 
 3.   สระน ้ำสำธำรณะจ้ำนวน   1   แห่ง 
 กลุ่ม / องค์กร / กองทุนต่างๆของชุมชน 

1.   กองทุนหมู่บ้ำน 1 กองทุน สมำชิก 70 คน มีเงินทุน 8,640 บำท 
 2.   กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 1 กลุ่ม สมำชิก 70 คน มีเงินทุน - บำท 
 3.  โครงกำร กขคจ. 1 กลุ่ม สมำชิก 60 คน มีเงินทุน 1,920 บำท 
 ข้อมูลต่างๆ 
 1.   โต๊ะสนุกเกอร์จ้ำนวน   -   แห่ง 
 2.   ผู้บริกำรซักรีดเสื อผ้ำจ้ำนวน    -    แห่ง 
 3.   ร้ำนเสริมสวยชำยจ้ำนวน   -  แห่ง 
 4.   ร้ำนเสริมสวยหญิงจ้ำนวน     -   แห่ง 
 ข้อมูลผู้น้าหมู่บ้าน 

1.   ผู้ใหญ่บ้ำน        นำยประทวน   สดสี          บ้ำนเลขท่ี   351  โทร  08-57373267 
 2.   สมำชิก  อบต    นำยทวสีุข   ธนเสฎฐบุตต    บ้ำนเลขท่ี  104   โทร  08-69275357 
 3.   สมำชิก  อบต    นำงพิมพ์วิมล  ธนเสฎฐบุตต  บ้ำนเลขท่ี  104  โทร   08-75714981 
 4.   ผู้ชว่ย ผญบ.      นำยนิคม  กลั่นกสิกร          บ้ำนเลขท่ี  23/1  โทร  08-52715986 
 5.   ผู้ชว่ย ผญบ.      นำยพิเดช   พันธ์พุ่ม           บ้ำนเลขท่ี  34/2 โทร  08-05077917 



 6.   ประธำนสตรี.    นำงพิมพ์วิมล  ธนเสฎฐบุตต   บ้ำนเลขที่   104  โทร  08-75714981 
 7.   ประธำน อสม.  นำงพิมพ์วิมล  ธนเสฎฐบุตต   บ้ำนเลขท่ี   104  โทร   08-75714981 

8.   ผู้แทน  อช.        นำยนคิม  กลั่นกสิกร         บ้ำนเลขท่ี   23/1  โทร  08-52715986 
สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ้ำนวนประปำหมู่บ้ำนของท่ำนจ้ำนวน      2    จุด 
จุดที่    1      บริเวณ. บ้ำนโปร่งสังข์ 
ประธำนชื่อ นำยทวีสุข   ธนเสฎฐบุตต 
รองประธำนชื่อ นำยบุญท้ำ  ยำมวัน 
เลขำนุกำรชื่อ นำยบุญเลิศ  อยู่ทอง 
เหรัญญิกชื่อ  นำงพิพพ์วิมล  ธนเสฎฐบุตต 
คณะกรรมกำรชื่อ 1. นำยสมนึก  อินอภัย 
    2. นำยเผือน   กลิ่นกสิกร 
    3. นำยสมพงษ์  คงไทย 
    4. นำยอนุชำ  เกษอำง 
   
จุดที่    2      บริเวณ. บ้ำนวงัน ้ำแดง 
ประธำนชื่อ นำยประทวน  สดสี    
รองประธำนชื่อ นำยพิเดช  พันธ์พุ่ม 
เลขำนุกำรชื่อ นำยยอดธงชัย  ฆ้องบ้ำนโข้ง 
เหรัญญิกชื่อ  นำยสมศักดิ์  สดสี 
คณะกรรมกำรชื่อ 1. นำยส้ำเริง  สำยปั้น 
    2. นำยถวิล   ดิษเจริญ 
    3. นำยจรูญ  เลิศฟ้ำ 
     

 

 

 

 


