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ประวัติหมู่บ้าน 

เดิมนายเที่ยง   เก่งสาริการ  ได้อพยพจากบ้านหนองไผ่ล้อม  อ.ทัพทัน  ต. หนองยายดา  หมู่ที่ 11 จ. 
อุทัยธานี  พ.ศ. 2496  มาตั้งรกรากอยู่ที่ ม.9 เป็นคนแรก  โดยขึ้นอยู่กับหมู่ 2 บ้านวังหิน  ดดยมีนายสีดา  
เป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเมื่อ  พ.ศ. 2513 ทางกระทรวงมหาดไทยได้แยก ม.2 ออกเก็นหมู่บ้านใหม่ใชช้ชื่อ
บ้านทุงนาผาสุก  โดยมีนายเคลิ้ม  เก่งสาริการ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 
ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ  บ้านทุ่งนาผาสุก    ห่างจากอ าเภอลาดยาว     20   กิโลเมตร 
       ห่างจาก จังหวัดนครสวรรค์   64    กิโลเมตร 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ หมู่ที่   1    ต. ห้วยน้ าหอม  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ทิศใต้              ติดต่อกับ หมู่ที่   15  ต. ไผ่เขียว   อ. สวา่งอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ หมู่ที่   2,8 ต. ห้วยน้ าหอม   อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  หมู่ที่  1   ต. ชุมตาบาง   อ. ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 
ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่มีลักษณะ  เป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
พื้นที่ 

1.  พ้ืนที่โดยประมาณจ านวน   2,975 ไร่ 
2.  พ้ืนที่ในการท านาจ านวน   2,000 ไร่     
3.  พ้ืนที่ในการท าไร่อ้อยจ านวน  975  ไร่   
4.  พ้ืนที่ในการท าไร่มันส าปะหลังจ านวน  -  ไร่    
5.  พ้ืนที่ในการท าสวนจ านวน   -  ไร่   
6.  พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐจ านวน   -  ไร่ 
7.  พ้ืนที่สาธารณะจ านวน   1 ไร่ 



8.  พ้ืนทีท่ี่เป็นที่อยู่อาศัยจ านวน   150  ไร่ 
ประชากร    ชาย 271 คน หญิง 270 คน รวม 541 คน 
จ านวน 207 ครัวเรือน 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ 

1. เกษตรกรรม 

1.1 ท านาจ านวน  57 ครัวเรือน 
1.2 ท าไร่อ้อยจ านวน   14 ครัวเรือน 
1.3 ท าไร่มันส าปะหลังจ านวน   - ครัวเรือน 
1.4 ท าสวนจ านวน   -   ครัวเรือน 

2. การปศุสัตว์  

 2.1 เลี้ยงเป็ดจ านวน - ครัวเรอืน - ตัว 

 2.2 เลี้ยงไก่จ านวน 37 ครัวเรือน 350 ตัว 

3. ยานพาหนะที่ใช้ในพื้นที่ 

 3.1   รถกระบะจ านวน  125  คัน 
 3.2   รถเก๋งจ านวน   3 คัน 
 3.3   รถไถเดินตาม   157  คัน 
 3.4   รถไถนั่งขับจ านวน   19 คัน 
 3.5   รถสีข้าวจ านวน   -  คัน 
 3.6   รถบรรทุก  6  ล้อจ านวน  8  คัน 
 3.7   รถบรรทุก  10  ล้อจ านวน 11 คัน 
 3.8   รถพ่วงจ านวน  4  คัน 
 3.9  รถจักรยานยนต์จ านวน   125  คัน 
 3.10 รถเก่ียวข้าวจ านวน   3  คัน 
 3.11 รถแทรนเลอร์จ านวน   3  คัน 
4.   ด้านสังคม 
 4.1   สวนสาธารณะจ านวน  -  แห่ง 
 4.2   ลานกีฬาจ านวน  1  แห่ง 
 4.3   สนามกีฬาจ านวน  1  แห่ง 
 4.4   โรคที่เกิดในท้องถิ่น 
  1. ท้องร่วง 
  2. ความดัน 
  3. เบาหวาน 



  4. ไข้เลือดออก 
 4.5   ลูกเสือชาวบ้านจ านวน  10  ราย 
5.   การพาณิชกรรมและการบริการ 
 5.1   สถานีน้้ามันและร้านค้า 
 5.1.1   สถานีน้ ามัน ( ปั๊ม )จ านวน  -  แห่ง 
 5.1.2   สถานีน้ ามันแบบปั๊มหลอดจ านวน  2 แห่ง  
 5.1.3   ร้านขายของช าจ านวน  3  แห่ง 
 5.2   การสื่อสาร 
 5.2.1  โทรศัพท์ส่วนบุคคล (มือถือ) จ านวน  150  หมายเลข 
 5.2.2  โทรศัพท์สาธารณะจ านวน  -  หมายเลข 
 5.2.3   โทรศัพท์บ้านจ านวน   1 หมายเลข 
 5.2.4    เสียงตามสาย /หอกระจายข่าวในพ้ืนที่   1   จุด 
 5.3   ถนน 
 5.3.1   คอนกรีตจ านวน   2   สาย  ระยะทาง  2.60   ก.ม. 
 5.3.2   ราดยางจ านวน -  สาย  ระยะทาง   - ม. 
 5.3.3   ลูกรังจ านวน 1 สาย  ระยะทาง  5  ก.ม. 
 5.4   สะพาน 
 5.4.1   สะพานไม้จ านวน   -  แห่ง 
 5.4.2   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) จ านวน 2  แห่ง 
 5.5   ประปา 
 5.5.1   ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปาจ านวน 141 ครัวเรือน 
 5.5.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้บริการน้ าประปาจ านวน  -  ครัวเรือน 
 5.6   ไฟฟ้า 
 5.6.1   ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจ านวน  141  ครัวเรือน 
 5.6.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้าจ านวน  -  ครัวเรือน 
 5.6.3   ถนนในเขตหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าสาธารณะใช้จ านวน  -  จุด 
 5.7   แหล่งน้้า 
 5.7.1   หนองน้ าจ านวน  -   แห่ง 
 5.7.2   แม่น้ าจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.3   ล าห้วยจ านวน  -  แห่ง 

5.7.4   ล าคลองจ านวน  1  แห่ง 
 5.7.5   บึงจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.6   สระน้ าจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.7   บ่อน้ าตื้นจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.8   บ่อน้ าลึกจ านวน  -  แห่ง 



 5.7.9   บ่อบาดาลจ านวน  34  แห่ง 
 5.7.10 อ่างเก็บน้ าจ านวน   -  แห่ง 
 5.7.11 ฝายจ านวน  1  แห่ง 
 5.7.12 เหมืองจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.13 บ่อโยกจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.14 อื่นๆ จ านวน  - แห่ง 
6.   ข้อมูลอ่ืนๆ 
 กลุ่มอาชีพต่างๆ - กลุ่ม/สมาชิกในกลุ่ม/รายได้ต่อเดือน 
 - 
 ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน / ปราชญ์ชาวบ้าน/บ้านเลขท่ี 
 1.นายเคลิ้ม เก่งสาริการ จักรสาน 
 2.นายเลียด สุวรรณพยัคฆ์ จักราสาน 
 

ลักษณะการตั้งบ้านเรือน(คุ้ม)     10    คุ้ม  แบ่งได้ดังนี้ 
 1.  ชื่อคุ้ม    สามัคคีคือพลัง     หัวหน้าคุ้ม นายเมียด   เก่งสาริการ 
 2.  ชื่อคุ้ม   พัฒนาชุมชน    หัวหน้าคุ้ม นายสวัสดิ์  เกิดศรี 

3.  ชื่อคุ้ม  ร่วมจิตร่วมใจ    หัวหน้าคุ้ม นายเจือน  เจนกสิสาสตร์ 
 4.  ชื่อคุ้ม    รักษาสุขภาพ      หัวหน้าคุ้ม นายสมาน  รอดนาค 
 5.  ชื่อคุ้ม   ท่าข้ามสามัคคี    หัวหน้าคุ้ม นายทองใบ  พิมพ์ขัน 

6.  ชื่อคุ้ม  ปราบปรามยาเสพติด   หัวหน้าคุ้ม นางอนุรัตน์  สุ่มเงิน 
7.  ชื่อคุ้ม    รักษาสิ่งแวดล้อม     หัวหน้าคุ้ม นายวินัย  วัฒนเขตการณ์ 

 8.  ชื่อคุ้ม   อยู่เย็นเป็นสุข    หัวหน้าคุ้ม นายศิริศักดิ์ ไพรนาค 
9.  ชื่อคุ้ม  ไร่อ้อยสามัคคี    หัวหน้าคุ้ม นายประทวน  จุลมุสิก 

 10.  ชื่อคุ้ม    ทานตะวัน     หัวหน้าคุ้ม นายส ารวย  แสนสม 
สถานที่ต่าง ๆ 

 1.   ประปาหมู่บ้านจ านวน   2  แห่ง 
 2.   ศาลาอเนกประสงค์ / ศาลากลางบ้าน     1     แห่ง 
 3.   สระน้ าสาธารณะจ านวน   1   แห่ง 
 กลุ่ม / องค์กร / กองทุนต่างๆของชุมชน 

1.   กองทุนหมู่บ้าน 1 กองทุน สมาชิก 91 คน มีเงินทุน 2,779,000 บาท 
 2.   กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 1 กลุ่ม สมาชิก 91 คน มีเงินทุน 70,000 บาท 
 ข้อมูลต่างๆ 
 1.   โต๊ะสนุกเกอร์จ านวน       -        แห่ง 
 2.   ผู้บริการซักรีดเสื้อผ้าจ านวน            -          แห่ง 
 3.   ร้านเสริมสวยชายจ านวน        -         แห่ง 



 4.   ร้านเสริมสวยหญิงจ านวน      -    แห่ง 
 ข้อมูลผู้น้าหมู่บ้าน 

1.   ก านัน  นายเมียด   เก่งสาริการ         บ้านเลขท่ี  171/1 โทร 08-7198-9169 
 2.   สมาชิก  อบต  นายปริญญา  บุยเกิด           บ้านเลขท่ี  2/5     โทร 08-1036-0498 
 3.   สมาชิก  อบต.  นางประเชิญ   เก่งสาริการ     บ้านเลขท่ี  171/1  โทร 08-7198-9169 
 4.   ผู้ชว่ย ผญบ.  นายสามารถ  หมู่มาก           บ้านเลขท่ี      6/2  โทร - 
 5.   ผู้ชว่ย ผญบ. นายจรัญ  เก่งสาริการ           บ้านเลขท่ี  171/1  โทร 08-7128-9452 
 6.   ประธานสตรี     นางนงลกัษณ์   เก่งสาริการ   บ้านเลขที่  172    โทร - 

7.   ประธาน อสม.   นางล าไพ  กองเวที           บ้านเลขท่ี  -        โทร - 
 
สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 จ านวนประปาในหมู่บ้านของท่านจ านวน         2              ตัว 
 ตัวที่  1.  บริเวณ      ท่าข้าม 
 ประธานชื่อ    นายอนุรัตน์  สุ่มเงิน 
 รองประธานชื่อ   นายส ารวย   แสนสม 
 เลขานุการชื่อ นางประจิม   ธงสันเทียะ 
 เหรัญญิกชื่อ  นายพล   อาจจีน 
 คณะกรรมการชื่อ  1 . นายสะอาด   จุนมุสิก 
      2. นายอ าพร   บุญมาก 
       3. นายบรรชา   จุลมุสิก 
       4. นายเอื้อ   จุนมุสิก 
        5. นายทองใบ  พิมพ์ขันธ์ 

ตัวที่  2.  บริเวณ      วัดทุ่งนาผาสุก(ช ารุด) 
 ประธานชื่อ    นายเคลิ้ม  เก่งสาริการ 
 รองประธานชื่อ   นายยวน  หมู่มาก 
 เลขานุการชื่อ - 
 เหรัญญิกชื่อ  นายปริญญา  บุญเกิด 
 คณะกรรมการชื่อ  1 . - 
       

 

 

 


