ประวัติหมูบาน
เดิมชื่อบาน “ปากคลองบอระเพ็ด” ปจจุบันเปลี่ยนมาเปนชื่อหมูบานบอระเพ็ด หมูที่ 1 ต.แควใหญ ตั้งขึ้นเปน
หมูบานมานานประมาณ 100 กวาปมาแลว มีผูใหญบาน ตั้งแตตั้งหมูบานมา 7 คน
คนที่ 1 ผูใหญแกว อิ่มทอง
คนที่ 2 ผูใหญกัน อิ่มทอง
คนที่ 3 ผูใหญบุตร อิ่มทอง
คนที่ 4 ผูใหญผอง อิ่มทอง
คนที่ 5 ผูใหญสอิ้ง อิ่มทอง
คนที่ 6 ผูใหญกลา ปานศิลา
คนที่ 7 ผูใหญสุชาติ เกล็ดจีน
หมูบานบอระเพ็ด ตั้งชื่อหมูบานตามชื่อของลําคลองซึ่งลําคลองนี้ น้ําจะไหลเขาออกมาจากบึง
บอระเพ็ด ทางราชการไดตั้งศูน ยป ระมงน้ําจืด ขึ้น ที่ หมูที่ 1 ตําบลแควใหญ มีป ระตูน้ําปด เปด ที่ลําคลอง
บอระเพ็ด เพื่อกักน้ําไวเพื่ออนุรักษพันธปลาตางๆในปจจุบัน

วิสัยทัศนหมูบาน/ความมุงหวังของประชาชนในหมูบาน (ภายใน 3- 5 ป ขางหนา ตองการ
ใหหมูบานเปนอยางไร และตองไปใหถึง)
ฟนฟูธรรมชาติใหสดใส ชวยกันใสใจชุมชน

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณชุมชน (จุดเดน/จุดแข็ง/จุดขายของหมูบาน)
เนื่องจากสภาพแวดลอมของหมูบานมีภูมิประเทศเปนแบบธรรมชาติ มีหนองน้ําหนองกระบังนอยและ
บึงบอระเพ็ดเปนบึงน้ําขนาดใหญ ซึ่งชาวบานสวนใหญไดใชประโยชนในการทําประมง และใชเปนที่พักผอน
หยอนใจ ในอนาคตอันใกลนี้ ในศูนยประมงก็จะเปนแหลงทองเที่ยว เพราะทาทง อบจ. ไดมาสรางตูปลาขนาด
ใหญ และสวนสัตวใกลๆ กับศูนยประมงซึ่งสรางใกลจะเสร็จแลวในหมูบานมีผูทีสามารถสตาฟสัตวไดทุกชนิด
เชน จระเข เสือ และ ฯลฯ ในหมูบาน มีเรือบริการนําเที่ยวรอบบึงบอระเพ็ด

กําหนดตําแหนงการพัฒนาหมูบาน (ลูทางหรือแนวทางการพัฒนาหมูบาน)
จะพัฒนาหนองกระบังนอย ซึ่งมีเนื้อที่ 90 กวาไร โดยงบประมาณจากหนวยงานอื่น กําจัดวัชพืช ขึ้น
จากหนองใหหมด และขุด ลอกตั้งคันเปถนนรอบหนองกะบังนอย ก็จะไดมีแหลงน้ําที่ดูสะอาดตา ถนนรอบ
หนองประชาชนก็จะไดใชออกกําลังกายยามเชา ยามเย็น และที่พักผอนหยอนใจ

กําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพ/การสรางรายไดจากจุดขายของหมูบาน (หมูบานจะหา
เงินอยางไร)
การลอกหนองกระบังนอยเพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ และเพื่อเปนการเปดตลาดดานการคาขายในอีก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะทําใหประชาชนภายในหมูบานมีสถานที่ในการมีอาชีพและรายไดสําหรับแมบานที่มีภาระใน
การที่จะตองเลี้ยงดูบุตรหลานดวย

ลักษณะทั่วไปของหมูบาน
ที่ตั้งและอาณาเขต
บานบอระเพ็ด หมูที่ ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
อําเภอเมืองนครสวรรค และหางจากศาลกลางจังหวัดนครสวรรคระยะทางประมาณ12กิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอ แมน้ํานาน
ทิศใต
ติดตอ บึงบอระเพ็ด
ทิศตะวันออก ติดตอ คลองบอระเพ็ด และหมูที่ 7 ต.เกรียงไกร
ทิศตะวันตก ติดตอ บานหนองดุก ต.แควใหญ

เนื้อที่
บานที่อยูอาศัย 90 ไร การเกษตร 533 ไร

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,099 ไร

ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม ที่ดินสวนใหญเปนดินเหนียว มีการถือครองพื้นที่เปนเอกสารสิทธิ์ดังนี้
- โฉนด
จํานวน 273 ไร
- นส.3/น.ส.3 ก จํานวน 441 ไร
- อื่นๆ
จํานวน 12
ไร

การปกครอง
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

นางสายหยุด ผินอินทร
นางสายฝน ศรีวรรณ
นางสมัย
หวงสุวรร

คณะกรรมการหมูบ าน (กม.)ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุชาติ เกล็ดจีน
นายหัสดิน นาคเกษม
นายยุทธ โพธิ์กลิ่น
นายสุทิน อิ่มทอง
นายสมเกียรติ
นางนันทกรณ
นายแสวง สงฆจันทร
นางอังคณา หวงสุวรรณ
นางบุญยืน โขจัตุรัส

ฝายกิจการพัฒนาหมูบาน และสงเสริมอาชีพ โทร 086-931955
ฝายกิจการปกครอง
ฝายกิจการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
ฝายกิจการคลัง
เดชปาน
ฝายกิจการสาธารณสุข
จันทรสวาง
ฝายกิจการศึกษาและวัฒนธรรม
ฝายกิจการสวัสดิการและสังคม
ฝายกิจการสตรี
ฝายอื่นๆ

ประชากร
ในหมูบานมีจํานวน 108 ครัวเรือน ประชากรรวม 454 คน แยกเปนชาย 235 คน หญิง 219 คน

ขอมูลทางการศึกษาของประชาชน
1) ต่ํากวาประถมศึกษา
2) จบระดับประถมศึกษา
3) จบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
4) จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5) จบระดับ ปวช.
6) จบระดับ ปวท.
7) จบระดับ ปวส.
8) จบระดับปริญญาตรี
9) จบระดับปริญญาโท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

20
186
49
18
24
2
13
17
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

สังคม,ประเพณี,ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีขึ้นปใหม สงกรานต งานบวช งานแตงงาน งานศพ ก็จัดทําตามประเพณีของคนไทยที่ ทํา
สืบกันมา

เทศกาลประจําปที่นาสนใจ
เทศกาลสงกรานต โดยจัดบริเวณศาลากลางเอนกประสงค หมูที่ 3

แหลงทองเที่ยว,สถานที่บริการ
มีสถานีประมงน้ําจืดบึงบอระเพ็ด และทางองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดจัดสรางตูปลา
ขนาดใหญ แสดงพันธปลาน้ําจืด ปลาน้ําเค็มทุกชนิด บอจระเขขนาดใหญ และประชาชนหมูที่ 1 มีเรือนํา
เที่ยวในบึงบอระเพ็ดหลายลํา

อาชีพ
- อาชีพหลัก ไดแก เลี้ยงปลา
- อาชีพรอง ไดแก รับจาง

แหลงน้ําในหมูบาน
1. แมน้ํานาน
2. บึงบอระเพ็ด
3. หนองกระบังนอย

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในหมูบาน
1. มีไฟฟา

จํานวน 108
2. มีน้ําประปา
จํานวน 108
3. ตูโทรศัพทสาธารณะ
จํานวน
4. มีโทรศัพทสวนตัว จํานวน

ครัวเรือน
ครัวเรือน
1
แหง
คน

ไมมีไฟฟา
ไมมีน้ํา

จํานวน -

ครัวเรือน

กลุม/องคกร ในหมูบาน ประกอบดวย (ออมทรัพย , กขคจ , กทบ , กลุมสตรี ฯลฯ )
1. ชื่อกลุม กองทุนหมูบาน
2.
3.
4.

5.

บานบอระเพ็ด จัด ตั้งเมื่อ 8 กัน ยายน 2544 ชื่อประธานกลุม

นายสุชาติ เกล็ดจีน
ชื่อกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต หมูที่ 1 ต.แควใหหญ จัดตั้งเมื่อ 5 สิงหาคม 2546 ชื่อประธาน
กลุม นายสุชาติ เกล็ดจีน
ชื่อกลุม พัฒนาสตรี จัดตั้งเมื่อ มีนาคม 2546 ชื่อประธานกลุม นางคุม เกล็ดจีน
รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน
1. นายแสวง สงฆจันทร
2. นางแจว ฟองเอม
รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
1. นายสุทิน
อิ่มทอง
2. นายสมเกียรติ
เดชปาน

6. ราชชื่อ อ.ส.ม.
1. นายสุชาติ

เกล็ดจีน
2. นายยุทธิ์
โพธิ์กลิ่น
3. นางมาลี
ยิ้มศรี
4. นางสายฝน
ศรีวรรณ
5. นางอังคณา
หวงสุวรรณ
7. ปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น มีดังนี้
1. นายชด
จันทรเจริญ
2. นางนกนอย
เกล็ดจีน
3. นายบุญเลิศ
ยิ้มศรี
4. นายสมเกียรติ
มงคลชาติ

สาขา
สาขา
สาขา
สาขา

เลี้ยงสัตว (โคพันธุ)
ตัดเย็บเสื้อผา
สตาฟสัตวทุกชนิด
ผสมเทียมพันธุปลาสวาย

