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อ.บางระกํ า

คลองพิ ง

1
แผนที่ หมู1

ประวัติความเปนมาของหมูบาน
ที่ตั้ง
ลักษณะของประชากร (อัตราความหนาแนน)
ลักษณะการประกอบอาชีพ
ศาสนา
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมูบาน)
ประเพณี / เทศกาลประจําป
**************************

หมายเหตุ
ถนนคอนกรี ต
ถนนดิ น(มี หญ าปกคลุ )ม
ถนนราดยาง
ถนนลู กรัง
ถนนลู กรั ง(มี หญ าปกคลุ )ม

คลองและแม น้ํ า
เขตตํ าบล
เขตหมูบ าน

องค การบริ หารส วนตํ าบลงิ้ วงาม
แผนที่ หมู1

สํารวจ

นายอนั นต เขี ยวขํ า

เขียน

นายอนั นต เขี ยวขํ า
นายนที จิ ตกําเนิ ด

ตรวจ
เห็ นชอบ
อนุ มั ติ

นายประทิ น กระสั นต
นายสุ ชาติ เถื่อนทองดี

ผู ช วยชางโยธา
ผู ช วยชางโยธา
หั วหน าสวนโยธา
ปลั ด อบต.
นายก อบต.

บานปากพิง ( ดงพิง )
ตั้งอยู หมูที่ 1 ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนหมูบานที่มโี บราณสถานที่สําคัญ
คือ เนินโบสถเกา ฐานเจดีย ในสมัยกอน แตไมมีใครทราบวาบริเวณที่แหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยใด จาก
การสอบถามผูสูงอายุหลายทานเลาวา สมัยกอนบริเวณนี้เปนปาไผ ปาดงดิบดําไมมีผูอยูอาศัย ตอมามีผูมาทํา
กินในบริเวณนี้ถางปาบริเวณเนินแลวเห็นวาบริเวณนี้เปนโบสถเกา มีสภาพชํารุดมากแตก็พอเห็นไดวาเปน
โบสถเพราะยังมีใบเสมาและพระพุทธรูปปนดวยปูนหักเห็นแตสว นบนเชื่อวาโบสถแหงนี้คนไทยไดสราง
ขึ้นมา แตตอมาภายหลังพมาก็มาตีวัดแหงนี้แตก สวนพระพุทธรูปดังกลาวชาวบานไดนําไปไวที่ตนโพธิ์
บริเวณคบโพธิ์ ตอมาตนโพธิ์โตขึ้นจึงหุมพระองคนี้ไวตอนนี้พระพุทธรูปดังกลาวอยูในตนโพธิ์ จนทุกวันนี้
สวนอิฐบริเวณโบสถนี้ หลวงตาสุขไดมาขุดอิฐแดงนําไปสรางโบสถที่วัดปากพิงตะวันตก

ที่ตั้ง บานดงพิง ตั้งอยูในตําบลงิ้วงาม หางจากอําเภอเมืองพิษณุโลก
ถนนเลียบคลองชลประทาน สายพิษณุโลก - กําแพงดิน
ประมาณ 25 กิโลเมตร

อ.บางระกํา

คลองพิ ง

1
แผนที่ หมู 1

หมายเหตุ
ถนนคอนกรีต
ถนนดิน(มี หญ าปกคลุ)ม
ถนนราดยาง
ถนนลูกรั ง
ถนนลูก รั ง(มี หญ าปกคลุม)

คลองและแม น้ํา
เขตตําบล
เขตหมู บ าน

องคการบริ หารสว นตําบลงิ้วงาม
แผนที่หมู 1

สํารวจ

นายอนั นต เขียวขํา

เขียน

นายอนั นต เขียวขํา
นายนที จิ ตกําเนิด

ตรวจ
เห็ นชอบ
อนุ มั ติ

นายประทิน กระสั นต
นายสุ ชาติ เถื่อนทองดี

ผู ชวยชางโยธา
ผู ชวยชางโยธา
หัวหน าส วนโยธา
ปลั ด อบต.
นายก อบต.

ลักษณะทั่วไป
- หมูบานดงพิงมีเนือ้ ที่ทั้งหมดประมาณ 3.59 ตารางกิโลเมตร
- จํานวนครัวเรือน 84 ครัวเรือน
- จํานวนประชากรทั้งหมด 329 คน (ชาย 167 คน หญิง 162 คน)

อาชีพ ชาวบานดงพิง สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และมีสวนนอยที่ประกอบการ
คาขายควบคูไปกับการทํานา และมีอาชีพรับจาง

ศาสนา ชาวบานดงพิง สวนใหญ
นับถือศาสนา พุทธ มีวัดที่เปนสถานที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจคือวัดปากพิงตะวันตก และซึ่ง
ขณะนี้กําลังกอสรางอุโบสถหลังใหม และ
กําลังกอสรางศาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช

สภาพทางเศรษฐกิจ
- รายไดเฉลี่ยประมาณ 53,105 บาท / คน / ป
- ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน มีเสนทางคมนาคมในการขนสงสินคาไดตลอดทั้งป

สภาพทางสังคม
- สภาพบานเรือนของชาวดงพิง มีความมั่นคงถาวร ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนไมเขาไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
- ประชาชนสวนใหญมีสุขภาพดี
- เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15 - 60 ป อานออกเขียน
ไดเปนสวนใหญ
- ผูสูงอายุและผูพิการไดรับการสงเคราะหและการดูแลเปนอยางดี

การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมูบาน)
บานดงพิง อยูหางจากตัวอําเภอเมืองพิษณุโลก ประมาณ 25 กิโลเมตร เสนทางที่ใชในการ
เดินทางมาหมูบาน คือ เสนทางสายพิษณุโลก - กําแพงดิน ถนนเลียบคลองชลประทาน

ประเพณี ชาวบานดงพิงมีวัฒนธรรมประเพณีที่ไมตางไปจากชุมชนอื่น ซึ่งยึดถือประพฤติปฏิบัติตาม
ประเพณีไทย เชน ทําบุญในวันพระ วันตรุษ วันสารท หรือวันสําคัญตาง ๆ ประเพณีการทําบุญ
กลางบาน และทําบุญสลากภัต เปนประเพณีที่จัดทําขึ้นในชวงเดือน 6 ของทุกป และในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกป ชาวบานจะรวมกันจัดงาน ลอยกระทง โดยจะจัดในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12

