ประวัติหมูบาน
บานแหลมนางโล เปนพื้นที่ราบแมน้ําไหลผานดานตะวันออกของหนาวัดสโมสร ลักษณะเปนแหลม โดยมี
เจาของที่ดินชื้อ นางโล เปนผูยกที่ดินนี้ถวายใหเปนที่ตั้งวัดจึงเรียกบานนี้วา “บานแหลมนางโล” หรือเมื่อมีผู
สัญจรไปมา โดยทางเรือตามลําน้ํานานแหงนี้ก็จะมองดูลักษณะวายื่นเดนออกไป ถาผูใชเรือพายหรือเรือแจว
เมื่อถึงถิ่นยานนี้แลวก็ตอง “โล” เรือตองแจว พาย จ้ําหนักขึ้นเพราะกระแสน้ําเชี่ยวมาก จากภูมิประเทศ เพราะ
เหตุการณนี้กระมัง จึงทําใหวัดและบานแหงนี้ไดถูกขนานนามวา “แหลมอีโล” หรือเรียกวา “แหลมนางโล” แม
ปจจุบันจะถูกน้ําเซาะดินตามริมฝงริมน้ําหนาวัดซึ่งเดิมเปนแหลมอยู จะพังไปบางแตก็ยังมองเห็นสภาพที่ดิน
ยื่นออกไปเปนแหลมอยางเห็นไดชัด

วิ สั ย ทั ศ น ห มู บ า น/ความมุ ง หวั ง ของประชาชนในหมู บ า น (ภายใน 3- 5 ป ข า งหน า
ตองการใหหมูบานเปนอยางไร และตองไปใหถึง)
1. จัดตั้งกลุมองคกรตางๆ
2. กลุม เลี้ยงปลา กลุมแปรรูปอาหาร กลุมแปรรูปสมุนไพร
3. กลุม ทอผา

อัตลักษณชุมชน (จุดเดน/จุดแข็ง/จุดขายของหมูบาน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเพณีสงกรานต
ประเพณีทําบุญกลางบาน และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปรเพณีปดทองไหวพระ แขงเนือตะเข ออกพรรษา
รานคาชุมชนมีเงินออมทรัพยสี่แสนกวา และมีสมาชิก 180 คน
กลุมออมทรพยกองทุนหมูบานมีเงินหนึ่งแสนสี่หมื่น สมาชิกมี 90 คน
มีเงินโครงการแกไขปญหาความยากจน สองแสนแปดหมื่นบาท

กําหนดตําแหนงการพัฒนาหมูบาน (ลูทางหรือแนวทางการพัฒนาหมูบาน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การจัดตั้งกลุมเลี่ยงปลา
จัดซื้ออุปกรณดําเนินการ
สนับสนุนใหมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
อยากใหมีการเพิ่มแสงสวางของหมูบาน
อยากใหมีเสียงตามสายหมูบานและลานกีฬาหมูบาน
ดูแลผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไรใหมีรายได
สนับสนุนผูวางงามใหมีรายได
สงเสริม เยาวชนใหหางไกลยาเสพติด

9. ควบคมปองกันสงเสริมสาธารณสุขสุขภาพถวนหนา
10. จัดตั้งสหกรณอาหารปลาปุยพืชไร
11. สนับสนุนดูแลปองกันบรรเทาสาธารณภัยในหมูบาน

กําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพ/การสรางรายไดจากจุดขายของหมูบาน (หมูบานจะหา
เงินอยางไร)
1.
2.
3.
4.
5.

เลี้ยงปลา
กลุมแปรรูปสมุนไพร
กลุมแปรรูปอาหาร
กลุมเย็บผา
กลุมรานคาชุมชน
โดยขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ

ลักษณะทั่วไปของหมูบาน
ที่ตั้งและอาณาเขต
บานแหลมโล หมูที่ 4 ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
อําเภอเมืองนครสวรรค และหางจากอําเภอเมืองเปนระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอ ตําบลเกรียงไกร
ทิศใต
ติดตอ เทศบาลนครนครสวรรค
ทิศตะวันออก ติดตอ แมน้ํานาน
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลบึงสเนาท

เนื้อที่
บานที่อยูอาศัย 125 ไร การเกษตร 5 ไรรวมเนื้อที่ทั้งหมด 125 ไร

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

การปกครอง
ผูใหญบาน
นายบญชวย
ผูชวยผูใหญบาน นายสมควร
ผูชวยผูใหญบาน นายไพโรจน

รัสสะ
พวงพันธ
นุมฉ่ํา

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

นายบุญชวยรัสสะ
นายพนม บานเพียร
นายมานิตย หมอยาดี
นายสมชาย รัสสะ
นายสมควร พวงพันธ
นางเศวต มหาเทพ
นายสมชาย ทองนอย
นางสิลปชัย ทั่งถิน
นางไพโรจ นุมฉ่ํา

ฝายกิจการพัฒนาหมูบาน และสงเสริมอาชีพ
ฝายกิจการปกครอง
ฝายกิจการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
ฝายกิจการคลัง
ฝายกิจการสาธารณสุข
ฝายกิจการศึกษาและวัฒนธรรม
ฝายกิจการสวัสดิการและสังคม
ฝายกิจการสตรี
ฝายอื่นๆ

ประชากร
ในหมูบานมีจํานวน 117 ครัวเรือน ประชากรรวม 391 คน แยกเปนชาย 189 คน หญิง 202 คน

ขอมูลทางการศึกษา
มีโรงเรียน
1
แหง
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 1

แหง

ครู

5 คน

นักเรียน 52 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

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ขอมูลทางศาสนา
มีวัดจํานวน

1

แหง

สังคม,ประเพณี,ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีขึ้นปใหม สงกรานต งานบวช งานแตงงาน งานศพ ก็จัดทําตามประเพณีของคนไทยที่ทํา
สืบกันมา

เทศกาลประจําปที่นาสนใจ
เทศกาลสงกรานต เทศกาลออกพรรษา

แหลงทองเที่ยว,สถานที่บริการ
-

อาชีพ
- อาชีพหลัก ไดแก ทําการเกษตร
- อาชีพรอง ไดแก ทําไร

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
1.
2.
3.
4.
5.

แมน้ํานาน
หนองบางกระแห
หนองสนุน
หนองยาว
หนองสะตือ

แหลงน้ําในหมูบาน
1. แมน้ํานาน
2. หนองสนุน
3. หนองบงกระแห

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในหมูบาน
1. มีไฟฟา

จํานวน 153
2. มีน้ําประปา
จํานวน 153
3. ตูโทรศัพทสาธารณะ
จํานวน
4. มีโทรศัพทสวนตัว จํานวน

ครัวเรือน
ครัวเรือน
1
แหง
คน

ไมมีไฟฟา
จํานวน - ครัวเรือน
ไมมีน้ําน้ําประปา จํานวน - ครัวเรือน

กลุม/องคกร ในหมูบาน ประกอบดวย (ออมทรัพย , กขคจ , กทบ , กลุมสตรี ฯลฯ )
1. ชื่อกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิต จัดตั้งเมื่อ 2541 ชื่อประธานกลุม นายบุญชวย รัสสะ
2. ชื่อกลุม โครงการกองทุนหมูบาน จัดตั้งเมื่อ 2544 ชื่อประธานกลุม นายบุญชวย รัสสะ
3. ชื่อกลุ ม โครงการแก ไ ขป ญหาความยากจน จัดตั้ งเมื่ อ 15 มี นาคม 2538 ชื่ อประธานกลุ ม

นายบุญชวย รัสสะ
4. รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน
1. นายมานิตย
2. นางประทุมวัน

หมอยาดี
มัลาภา

5. รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
1. นายพนม
2. นายศิลปชัย

บานเพียร
ทั่งถิน

6. ราชชื่อ อ.ส.ม.
1. นงเกษมณี

เรืองเดช
2. นางชุลี
เครือยา
3. นายสุเทพ
ปอมขํา
4. นางพยอม
อินทรวิเชียร
5. นางประนอม
มหาดไทย
7. ปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น มีดังนี้
-

