รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
โครงการจัดทาฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้าน
ของตาบลนาพันสาม(หมู่1-9)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ที่ พบ 73808/2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทาฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม(หมู่1-9)
............................................................................................................................. ............................................................
เรียน นายกองค์การบริหารตาบลนาพันสาม
เรื่องเดิม
ตามที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม ได้จัดทาโครงการ
จัด ทาฐานข้ อมู ล ประวัติ ห มู่ บ้ า นของตาบลนาพัน สาม(หมู่ 1 -9) ในปีง บประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี วัต ถุป ระสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลศาสนสถานในตาบลนาพันสาม เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นรูปธรรม มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ มีการกาหนดขั้นตอนการจัดเก็บ บันทึกและใช้ประโยชน์ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ นั้น
ข้อเท็จจริง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดาเนินโครงการจัดทาฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบล
นาพันสาม(หมู่1-9) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการจัดทา
ฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม(หมู่1 -9) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางสาวรติมา ตาละลักษณ์)
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นาวสาวบุญส่ง คล้าพงษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม
(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม
(นายประสิทธิ์ รวมสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการจัดทาฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม(หมู่1-9)
*******************************************************************
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทาฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบันมาตรา66และ67(5)ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16( 11) การบารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม เห็นความสาคัญตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด้านการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นรูปธรรม มีการจัดเก็บ
บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ มีการกาหนดขั้นตอนการจัดเก็บ บันทึก และใช้
ประโยชน์ข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9) ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1 -9) โดยการสารวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
ประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม
2. จัดทีมงานบันทึกข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1 -9) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1 -9) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทีมงานควร
ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชนตาบลนาพันสาม เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 มีความสนใจ ให้ความสาคัญร่วมกันในการบันทึกข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม
(หมู่1-9)
2.2 มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และช่างสังเกต
2.3 มีความอยากรู้อยากเห็นสามารถสร้างประเด็นคาถามอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้การสอบถาม
ข้อมูลเป็นด้วยความราบรื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
2.4 มีความอดทน วิริยะ อุตสาหะ และอ่อนน้อม ถ่อมตน
2.5 มีความสามารถในการสังเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 มีความสามารถในการเขียนเพื่อนาเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ และง่ายต่อการเรียนรู้
3. บันทึกข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9)
4. วางแผนปฏิบัติการบันทึกข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1 -9) เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในการทางานร่วมกัน แผนปฏิบัติการที่ดี ต้องระบุกิจกรรม ช่วงเวลาการดาเนินงานเริ่มต้น และสิ้นสุดในแต่ละ
กิจกรรม วิธีการ พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมด้วย
/5. บันทึก...

-25. บันทึกข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1 -9) ต้องมีการกาหนดโครงร่างหรือรูปแบบ
การน าเสนอข้ อมู ล องค์ ความรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ างทีมงาน และปรึก ษาผู้ ท รงคุณวุ ฒิ ใ นการจั ดท าแบบสั มภาษณ์ หรื อ
แบบสอบถามสาหรับบันทึกข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9) พร้อมทั้งมีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในทีมงานก่อนที่จะจัดเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่
6. จัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
7. กลั่นกรองและทบทวนข้อมูล เพื่อให้องค์ความรู้ข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1 -9)
ที่จัดเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะบันทึก และเผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์อื่นใด จึงมีความ
จาเป็ นที่จ ะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง โดยให้ ที มงาน ผู้ รู้เกี่ยวกับข้อมูล ประวัติห มู่บ้านของตาบลนาพันสาม
(หมู่1-9) อ่านเพื่อเติมเต็มข้อมูลอีกครั้ง
8. บันทึก และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสารรูปเล่ม แผ่นพับ
เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ประเพณีท้องถิ่น
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลนาพั นสาม ตระหนั กถึงความส าคัญ ของข้อมู ล ประวัติห มู่บ้านของตาบล
นาพันสาม (หมู่1 -9) เพื่อเป็ น การถ่ายทอดความรู้ที่เป็นรูปธรรม มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูล อย่างเป็นระบบ และ
สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ มีการกาหนดขั้นตอนการจัดเก็บ บันทึก และใช้ประโยชน์ข้อมูลประเพณีท้องถิ่น จึง
จัดทาโครงการจัดทาฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9)
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9)
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้สนใจได้เรียนรู้ข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9)
3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่มีความภาคภูมิใจในประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม
(หมู่1-9)
5. เป้าหมาย
ประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9)
6. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม

/9. วิธีดาเนินการ…

-39. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กาหนดแนวทางการจัดโครงการจัดทาฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบล
นาพันสาม (หมู่1-9)
2. เสนอโครงการจัดทาฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9) ให้ผู้บริหารอนุมัติ
3. ดาเนินโครงการจัดทาฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9)
4. สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผลการดาเนินงานเพื่อขอข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน หรือแนวทางในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป
10. งบประมาณ
11. ผลการดาเนินโครงการ
1. มีฐานข้อมูลประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9)
2. เด็ก เยาวชน ผู้สนใจได้เรียนรู้ประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1-9)
3. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่มีความภาคภูมิใจในประวัติห มู่บ้านของตาบลนาพันสาม
(หมู่1-9)
12. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดโครงการ สรุปได้ดังนี้
จากการดาเนิ น โครงการจั ดทาฐานข้อมูล ประวัติห มู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1 -9) โดยการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อรวบรวมประวัติหมู่บ้านของตาบลนาพันสาม (หมู่1 -9) เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นรูปธรรม
มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ มีการกาหนดขั้นตอนการจัดเก็บ
บันทึกและใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ

ลงชื่อ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรติมา ตาละลักษณ์)
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านนาขลู่ หมู่ 1 ตาบลนาพันสาม
ประวัติของชื่อหมู่บ้าน  ตานานของชื่อหมู่บ้าน
ชื่อข้อมูล หมู่บ้านนาขลู่ หมู่ 1





เรื่องเล่าของชื่อหมู่บ้าน



อื่นๆ

เนื้อเรื่อง บ้านนาขลู่เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่ในตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวเมือง

เพชรบุรี ประมาณ 11 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี้มีครัวเรือนทั้งหมดจานวน 105 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด
388 คน แบ่งเป็นชาย 188 คน หญิง 200 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนาขลู่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เช่น ทานา
เลี้ ย งสัตว์ (น้ าจื ด น้ ากร่ อย) และปลูกพืช ผักสวนครัว แต่เดิมหมู่บ้านแห่งนี้มีต้นขลู่ ขึ้นจานวนมากจึง ตั้งชื่อว่า
“บ้านนาขลู่”
ทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของหมู่บ้านนาขลู่ ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ตาบลสามะโรง อาเภอเมือง
เพชรบุรี ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 8 ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ
กับ หมู่ที่ 2 ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่ที่ 6 ตาบลนาพันสาม
อาเภอเมืองเพชรบุรี
ลักษณะการประกอบอาชีพประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทานา และการเกษตรอื่นๆ เช่น เลี้ยงกุ้ง
เลี้ยงปลา อาชีพรอง ได้แก่ รับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน 135,515.92 บาท / ปี /คน
ผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/นางสาว จรัญ ทองใบ บ้านเลขที่.....13..... หมู่ที่ 1 .
บ้าน นาขลู่
ตาบล. นาพันสาม อาเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์

-

มือถือ

081 - 7931284.

.

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านนาขลู่ หมู่ 2 ตาบลนาพันสาม
ประวัติของชื่อหมู่บ้าน  ตานานของชื่อหมู่บ้าน
ชื่อข้อมูล หมู่บ้านนาขลู่ หมู่ 2





เรื่องเล่าของชื่อหมู่บ้าน



อื่นๆ

เนื้อเรื่อง หมู่บ้านนาขลู่ เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่ในตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 11.4 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,420 ไร่ เป็นพื้นที่ทาการเกษตร
2,280 ไร่ มีครัวเรือนทั้งหมดจานวน 67 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 273 คน แบ่งเป็น ชาย 132 คน หญิง 141
คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนาขลู่ เป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะรับน้าจากแม่น้าเพชรบุรี มีคลองระบายน้าขนาดใหญ่
เรีย กว่าคลอง ดี 18 สาหรั บกักเก็บ น้ าไว้ใช้ย ามฤดูแล้ ง เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ ทาเกษตรกรรมทุก
ประเภท เช่น ทานา เลี้ยงสัตว์ (น้าจืดน้ากร่อย) และปลูกพืชผักสวนครัว แต่เดิมหมู่บ้านนี้ เป็นที่ราบลุ่ม มีชาวบ้านจาก
หมู่บ้านอื่นเข้ามาทานาเป็นจานวนมากในบริเวณทุ่งนาจะมี ต้นขลู่ขึ้นเป็นจานวนมาก ภายหลังมี ชาวบ้านเข้ามาตั้ง
บ้านเรือนมากจึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโดยใช้ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนาขลู่”
ทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของหมู่บ้านนาขลู่ ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลช่องสะแก อาเภอเมืองเพชรบุรี
ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 8 ตาบลนาพ้นสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่ที่ 7
ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่ที่ 1 ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี
ลั ก ษณะการประกอบอาชี พ ของชุ ม ชน ประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ การเกษตร ค้ า ขาย รั บ จ้ า ง
เลี้ยงสัตว์ รับราชการ ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ ครัวเรือนละ 150,000 บาท/คน/ปี
ผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/นางสาว
บ้าน นาขลู่
โทรศัพท์

ลือชัย พลายเผือก
ตาบล.

นาพันสาม

032 - 598149

บ้านเลขที่.....43... หมู่ที่ 2
อาเภอ

.

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

มือถือ 087 - 1633787 .

.

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านนาโตนด หมู่ 3 ตาบลนาพันสาม
ประวัติของชื่อหมู่บ้าน  ตานานของชื่อหมู่บ้าน
ชื่อข้อมูล หมู่บ้านนาโตนด หมู่ 3





เรื่องเล่าของชื่อหมู่บ้าน



อื่นๆ

เนื้อเรื่อง หมู่บ้านนาโตนดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,904 ไร่ เป็นพื้นที่ป่า มีต้นไม้
มากมายและได้มีต้นตาลขั้นรวมอยู่ด้วย ซึ่งต้นตาลนั้นส่วนของลาต้นได้สูงกว่าต้นไม้ชนิดอื่น ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อให้ว่า
หมู่บ้าน “นาโตนด” ซึ่งหมายถึงต้นตาลที่ขึ้นอยู่มากมายนั้นเอง บ้านนาโตนด มีครัวเรือนทั้งหมดจานวน 141
ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 495 คน แบ่งเป็นชาย 233 คน หญิง 262 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านนาโตนด
เป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะรับน้าจากแม่น้าเพชรบุรี มีคลองระบายน้าขนาดใหญ่เรียกว่าคลอง ดี 18 สาหรับกักเก็บน้าไว้
ใช้ยามฤดูแล้ง เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาเกษตรกรรมทุกประเภท เช่น ทานา เลี้ยงสัตว์ (น้าจืด น้า
กร่อย) และปลูกพืชผักสวนครัว
ทางภูมศิ าสตร์ ที่ตั้งของหมู่บ้านนาโตนดทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 7 ตาบลนาพันสามอาเภอเมือง
เพชรบุรี ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันออกมี อาณาเขต
ติดต่อกับหมู่ที่ 9 ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 8 ตาบลนาพันสาม
อาเภอเมืองเพชรบุรี
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ คือ ทานา ส่วนมากมีรายได้ครัวเรือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท/
ครัวเรือน/ปีอาชีพรองของประชาชน คือ เลี้ยงกุ้ง ขนมหวาน เลี้ยงวัว ส่วนมากมีรายได้ครัวเรือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/
ครัวเรือน/ปี

ผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/นางสาว

กาจร เดชเพชร

บ้าน นาโตนด

ตาบล.

โทรศัพท์

-

บ้านเลขที่....146...หมู่ที่ 3

นาพันสาม

อาเภอ

มือถือ 081 - 8584122 .

.

.

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านนาเทียน หมู่ 4 ตาบลนาพันสาม
ประวัติของชื่อหมู่บ้าน  ตานานของชื่อหมู่บ้าน
ชื่อข้อมูล หมู่บ้านนาเทียน หมู่ 4





เรื่องเล่าของชื่อหมู่บ้าน



อื่นๆ

เนื้อเรื่อง หมู่บ้านนาเทียน เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี อยู่ห่างจาก

ตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,904 ไร่ มีครัวเรือนทั้งหมดจานวน 170 ครัวเรือน
มีประชากรทั้งหมด 636 คน แบ่งเป็นชาย 304 คน หญิง 332 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านนาเทียน เป็นที่ราบ
ลุ่ม แอ่งกระทะรับน้าจากแม่น้าเพชรบุรี มีคลองระบายน้าขนาดใหญ่เรียกว่าคลอง ดี 18 สาหรับกักเก็บน้าไว้ใช้ยาม
ฤดูแล้ง เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาเกษตรกรรมทุกประเภท เช่น ทานา เลี้ยงสัตว์ (น้าจืด น้ากร่อย)
และปลูกพืชผักสวนครัว
สาหรับหมู่บ้านนาเทียน ตั้งมาประมาณกว่า 120 ปี มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าได้มีตาเทียนกับยายสี มีสัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีอาชีพทานาและเป็นเจ้าของพื้นที่นาจานวนหลายร้อยไร่ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยแบ่งปันให้
เพื่อนบ้านเช่าทานาหลายคน พื้นที่นั้นจึงมีแต่นาของตาเทียน ชาวบ้านบริเวณนั้นยกย่องความมีน้าใจของตาเทียน
จึงเอาชื่อของตาเทียนมาตั้งชื่อเป็นหมู่บ้าน เมื่อเวลานานเข้าจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น“บ้านนาเทียน”จวบจนปัจจุบันนี้
ทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของหมู่บ้านนาเทียนทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 3 ตาบลโพพระ อาเภอเมือง
เพชรบุรี ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 7 ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันออก มีอาณาเขต
ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 2 บ้านนาขลู่ ตาบล
นาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ คือ ทาการเกษตร ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ และรับ
ราชการ

ผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/นางสาว

บุญส่ง รวมสิน

บ้าน นาเทียน

ตาบล.

โทรศัพท์

-

บ้านเลขที่...105/1.....หมู่ที่ 4

นาพันสาม

มือถือ 032 - 598399 .

อาเภอ
.

.

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านดอนมะขามช้าง หมู่ 5 ตาบลนาพันสาม

ประวัติของชื่อหมู่บ้าน  ตานานของชื่อหมู่บ้าน
ชื่อข้อมูล หมู่บ้านดอนมะขามช้าง หมู่ 5





เรื่องเล่าของชื่อหมู่บ้าน



อื่นๆ

เนื้อเรื่อง หมู่บ้านดอนมะขามช้าง ตั้งอยู่บนพื้นที่ดอนทางทิศตะวันออกของตาบลนาพันสามเป็นหมู่บ้านขนาด

กลาง ตั้งอยู่ในตาบลนาพ้นสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่
ทั้งหมด 1,763 ไร่ เป็นพื้นที่ทาการเกษตร 1,350 ไร่ มีครัวเรือนทั้งหมดจานวน 140 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด
540 คน แบ่งเป็นชาย 260 คน หญิง 280 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านดอนมะขามช้าง เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน
ในที่ราบลุ่ม ชาวบ้านประกอบอาชีพทานา ส่วนที่ดอนเป็นน้ากร่อยชาวบ้านจะเลี้ยงปลา และเลี้ยงกุ้ง ส่วนพื้นที่ตอน
ปลายของหมู่บ้านขาวบ้านจะทานาเกลือซึ่งเป็นดินเค็ม น้าทะเลเข้าถึง
สันนิษฐานว่าในอดีตทีผ่ ่านมาบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสาหรับการทานา ประชาชนจึง
ยึดอาชีพการทานาเป็นอาชีพหลัก ในพื้นที่ราบลุ่มนั้นจะมีที่ดอนอยู่ตรงกลางคล้ายเกาะมีต้นตะโกมาขึ้น จึงเรียกว่า เกาะ
ตะโก เมื่อมีผู้คนมาตั้งบ้ านเรื อนมากขึ้น จึ งยกฐานะเป็นหมู่บ้าน โดยมีนายภู่ น้อยแสงเป็นผู้ ใหญ่บ้าน เนื่องจากมี
ต้นมะขามใหญ่อยู่มากและมีช้าง 3 เชือกอาศัยอยู่ใต้ต้นมะขามจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านดอนมะขามช้าง”
ทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของหมู่บ้ านดอนมะขามช้างทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตาบลนาพันสาม
อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันออก
มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่ที่ 3
ตาบลนาพ้นสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ คือ ทาการเกษตร ทานา นาเกลือ ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยง
สัตว์และ รับราชการ ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนละ 85,269.94 บาท/คน/ปี
ผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/นางสาว สมชาย น้อยแสง
บ้าน ดอนมะขามช้าง
โทรศัพท์

-

ตาบล.

บ้านเลขที่...73/2...หมู่ที่ 5
นาพันสาม

มือถือ 081 - 0098279 .

อาเภอ
.

.

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านนาพันสาม หมู่ 6 ตาบลนาพันสาม
ประวัติของชื่อหมู่บ้าน  ตานานของชื่อหมู่บ้าน
ชื่อข้อมูล บ้านนาพันสาม หมู่ 6





เรื่องเล่าของชื่อหมู่บ้าน



อื่นๆ

เนื้อเรื่อง หมู่บ้านนาพันสาม ตั้งอยู่อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอาเภอเมืองเพชรบุรี เป็นหมู่บ้านขนาด

กลาง อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,350 ไร่ เป็นพื้นที่ ทาการเกษตร
1,160 ไร่ พื้น ที่ส่ว นใหญ่ของบ้านนาพัน สาม เป็นที่ราบลุ่ ม มีคลองน้าชลประทานไหลผ่ านเหมาะแก่การทา
เกษตรกรรมทุกประเภท เช่น ทานา เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัว บ้านนาพันสาม มีครั วเรือนทั้งหมดจานวน
114 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 453 คน แบ่งเป็นชาย 211 คน หญิง 242 คน
จากการสอบถามผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ซึ่งอายุ 70 กว่าปีหลายๆคน ถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านไม่มีใคร
บอกได้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทราบว่าตั้งแต่จาความได้ก็เรียกว่า “บ้านนาพันสาม”
ทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของหมู่บ้ านนาพันสาม ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลส ามะโรง อาเภอเมือง
เพชรบุรี ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลหนองพลั บ อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ
หมู่ที่ 1 ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตาบลนาวุ้งและตาบลสามะโรง
อาเภอเมืองเพชรบุรี
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ คือ ทาการเกษตร ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ รับราชการ
ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนละ 85,269.94 บาท/คน/ปี

ผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/นางสาว แก้ว เอี่ยมสะอาด
บ้าน นาพันสาม
โทรศัพท์

-

ตาบล.

บ้านเลขที่.....78....หมู่ที่ 6

นาพันสาม

มือถือ 087 - 9828093 .

อาเภอ
.

.

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านคลองใหญ่ หมู่ 7 ตาบลนาพันสาม

ประวัติของชื่อหมู่บ้าน  ตานานของชื่อหมู่บ้าน
ชื่อข้อมูล บ้านคลองใหญ่ หมู่ 7





เรื่องเล่าของชื่อหมู่บ้าน



อื่นๆ

เนื้อเรื่อง หมู่บ้านคลองใหญ่ เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอาเภอเมืองเพชรบุรี

อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,350 ไร่ เป็นพื้นที่ ทาการเกษตร 1,160
ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองน้าชลประทานไหลผ่านเหมาะแก่การทาเกษตรกรรมทุกประเภท เช่น ทานา
เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัว บ้านคลองใหญ่ มีครัวเรือนทั้งหมดจานวน 104 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด
364 คนแบ่งเป็นชาย 159 คน หญิง 205 คน
หมู่บ้านคลองใหญ่นี้ ในสมัยก่อน ใช้การเดินทางคมนาคมทางเรือ โดยใช้คลองเป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตาบลและอาเภอ ซึ่งหมู่บ้านคลองใหญ่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองที่เป็นคลองที่มีความกว้าง
ใหญ่กว่าคลองแห่งอื่น ๆ ในเขตตาบลนาพันสาม จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อคลองที่มีขนาดใหญ่ และตาม คาบอกเล่าของ
คนรุ่นก่อน ได้เล่าต่อกันมาว่า มีผู้ชายคนหนึ่งดื่มสุราที่ผลิตขึ้นเองและได้เดินทางข้างคลองไปฝั่ง ตรงข้ามบริเวณหมู่บ้าน
คลองใหญ่ แต่เดินเท่าไรก็ไม่ถึงฝั่งสักที จึงร้องตะโกนว่า คลองนี้ใหญ่จริง ๆ คนหมู่บ้านอื่น ๆ เล่าลือกันไป จึงเรียก
หมู่บ้านนี้ว่า “บ้านคลองใหญ่” จวบจนปัจจุบัน
ทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของหมู่บ้านคลองใหญ่ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติ ดต่อกับหมู่ที่ 4 ตาบลนาพันสาม อาเภอ
เมืองเพชรบุรี ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 3 ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันออก มีอาณาเขต
ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่ที่ 2 ตาบลนาพันสาม
อาเภอเมืองเพชรบุรี
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ คือ การเกษตร ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์และรับราชการ

ผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/นางสาว สุนทร โตแสง
บ้าน คลองใหญ่
โทรศัพท์

-

ตาบล.

บ้านเลขที่.....84 ....หมู่ที่ 7
นาพันสาม

มือถือ 086 - 1735771 .

อาเภอ
.

.

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านนาพรม หมู่ 8 ตาบลนาพันสาม

ประวัติของชื่อหมู่บ้าน  ตานานของชื่อหมู่บ้าน
ชื่อข้อมูล บ้านนาพรม หมู่ 8





เรื่องเล่าของชื่อหมู่บ้าน

อื่นๆ



เนื้อเรื่อง หมู่บ้านนาพรมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตาบลนาพันสาม เป็นชุมชนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในตาบลนาพันสาม

ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,650 ไร่ เป็นพื้นที่ทาการเกษตร 1,360 ไร่
มีครัวเรือนทั้งหมดจานวน 112 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 405 คน แบ่งเป็นชาย ๑93 คน หญิง 212 คน
ชาวบ้านนาพรมส่ วนใหญ่เป็ นคนเชื้อชาติไทย มีช าวลาวและจีนอยู่บ้าง สภาพบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามสะอาดเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี สุ ข ภาพดี ในภาพรวมของหมู่ บ้ า นนาพรม
ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างประหยัดและยึดหลักปรัชญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข ปราศจากสิ่ง
เสพติด ทุกครัวเรือนจะช่วยกันทามาหากิน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี ในหมู่บ้าน ประวัติความเป็นมา
ที่ได้จาการสอบถามผู้สูงอายุ ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มานาน ทราบว่าแต่เดิมมีเศรษฐีนีชื่อนางพรมมีที่ดินในตาบลนาพันสาม
หลายร้อยไร่ได้บริจาคที่ดินสร้างวัดเพื่อใช้เป็นที่ทาบุญและปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนในหมู่บ้านตาบลนาพันสาม
และได้ตั้งชื่อวัดว่า“วัดนางพรม” อยู่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น“วัดนาพรม” โดยตัดตัว ง ออก ต่อมามีราษฎรเข้ามาอยู่
อาศัย ในบริเวณใกล้ เคีย งวัดเป็ นจ านวนมากและได้แยกหมู่บ้านใหม่และใช้ชื่อ หมู่บ้านว่า “บ้านนาพรม” มาจนถึง
ปัจจุบันนี้
ทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของหมู่บ้านนาพรม ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ 6 และหมู่ 1 ตาบลนาพันสาม
อ าเภอเมื อ งเพชรบุ รี ทิ ศ ใต้ มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ เทศบาลต าบลหาดเจ้ า ส าราญ อ าเภอเมื อ งเพชรบุ รี
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ 3 ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ
ตาบลหนองพลับ อาเภอเมืองเพชรบุรี
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ คือ การเกษตร ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ รับราชการ

ผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/นางสาว จรัส เอี่ยมสะอาด
บ้าน นาพรม
โทรศัพท์

ตาบล. นาพันสาม
-

บ้านเลขที่..14....หมู่ที่ 8
อาเภอ

มือถือ 089 - 0105706 .

.

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
.

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านดอนแตง หมู่ 9 ตาบลนาพันสาม

ประวัติของชื่อหมู่บ้าน  ตานานของชื่อหมู่บ้าน
ชื่อข้อมูล บ้านดอนแตง หมู่ 9





เรื่องเล่าของชื่อหมู่บ้าน

อื่นๆ



เนื้อเรื่อง หมู่บ้านดอนแตง เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่ในตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี อยู่ห่างจาก

ตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 19 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะรับน้าจากแม่น้าเพชรบุรี
มีคลองระบายน้าขนาดใหญ่เรียกว่าคลอง ดี 18 สาหรับกักเก็บน้าไว้ใช้เกษตรกรรมทุกประเภท เช่น หมู่บ้านดอนแตง
เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่ในตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 16
กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านดอนแตงเป็นพื้นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะรับน้าจากแม่น้าเพชรบุรี มี คลองระบายน้า
ขนาดใหญ่ เ รี ย กว่ า คลอง ดี 18 ส าหรั บ กั ก เก็ บ น้ าไว้ ใ ช้ ใ นการเกษตรกรรมทุ ก ประเภท เช่ น ท านา เลี้ ย งสั ต ว์
(น้าจืด น้ากร่อย) และปลูกพืชผักสวนครัว บ้านดอนแตงมีครัวเรือนทั้งหมดจานวน 74 ครัวเรือน มีประชากร
ทั้งหมด 284 คน แบ่งเป็น ชาย 145 คน หญิง 139 คน
บ้านดอนแตง มีลักษณะเป็นดอนป่าไม้ สมัย 50 ปีที่ผ่านมา มีบ้านเรือน 3 หลังคาเรือนเป็นกระต๊อบ
ต่อมามีผู้คนมาถางป่าทาคอกวัวและปลูกพืชผักหลายชนิด พืชที่ชาวบ้านนามาปลูกที่ได้ผลดีมากที่สุ ด คือ แตงโม
มีผลใหญ่รสหวาน ชาวบ้านที่ผ่านไปมาต่างหมู่บ้านพอพบกันก็จะถามว่าจะไปไหน ก็บอกว่าไปดอนแตง ที่ปลูกแตงไว้
ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่า “บ้านดอนแตง” มาจนทุกวันนี้ บ้านดอนแตง ได้แยกหมู่บ้านมาจากหมู่ที่ 5 บ้านดอน
มะข้ามช้าง ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ตั้ ง ของหมู่ บ้ า นดอนแตงทิ ศ เหนื อ มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ หมู่ ที่ 5 ต าบลนาพั น สาม
อาเภอเมืองเพชรบุ รี ทิ ศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกั บ หมู่ที่ 4 ตาบลหาดเจ้ าหาดเจ้าส าราญ อาเภอเมืองเพชรบุ รี
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอเมืองทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 3
ตาบลนาพันสาม อาเภอเมืองเพชรบุรี
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ คือ ทานา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงโค รับจ้าง

ผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/นางสาว สมจิตร สังข์สุข

บ้านเลขที่...124...หมู่ที่ 9

บ้าน ดอนแตง ตาบล. นาพันสาม

อาเภอ

โทรศัพท์

-

มือถือ 086 - 1733192 .

.

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
.

ข้อมูลเกี่ยวกับตาบลนาพันสาม
 ประวัติของชื่อหมูบ
่ ้าน 

ตานานของชื่อหมู่บ้าน



เรื่องเล่าของชื่อหมู่บ้าน



ประวัติตาบลนาพันสาม

ชื่อข้อมูล ตาบลนาพันสาม

เนื้อเรื่อง ตาบลนาพันสาม มีเนื้อที่โดยประมาณจานวน 15,650 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อาณาเขตของ
ตาบล ทิศเหนือ ติดต่อกับตาบลสามะโรง ตาบลโพพระ อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับตาบล หนองพลับ
ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับตาบลบางแก้ว ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม และ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมืองเพชรบุรี
ตาบลนาพั น สามมี จ านวน 9 หมู่บ้ าน ประกอบไปด้ ว ย หมู่ที่ 1 บ้ านนาขลู่ ,หมู่ที่ 2 บ้านนาขลู่ หมู่ที่ 3
บ้านฝั่งท่า – นาโตนด , หมู่ที่ 4 บ้านนาหัวเรือ , หมู่ที่ 5 บ้านดอนมะขามช้าง , หมู่ที่ 6 บ้านนาพันสาม หมู่ที่ 7
บ้านคลองใหญ่ – ฝั่งท่า , หมู่ที่ 8 บ้านนาพรม – ดอนหัวกรวด และ หมู่ที่ 9 บ้านดอนแตง มีจานวนประชากรทั้งสิ้น
3,732 คน มีจานวนครัวเรือน 730 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทานาข้าว ทาขนม
หวาน เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงวัว และทานาเกลือ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและขึ้นชื่อของตาบลนาพันสาม คือ การทาขนมหม้อ
แกง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาด ตาบลนาพันสาม มีวัด 2 วัด คือ วัดนาพรม และวัด
ดอนมะขามช้าง มีโรงเรียน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนาพรม และ โรงเรียน บ้านดอนมะขามช้าง มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนมะขามช้าง มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภพประจาตาบล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาพันสามสาม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพบ้าน
ดอนมะขามช้าง มีที่พักสายตรวจตู้ยามประจาตาบล 2 แห่ง คือ ที่พักสายตรวจบ้านนาขลู่ และที่พักสายตรวจบ้าน
ดอนมะขามช้าง
สาหรับประวัติโดยย่อของตาบลนาพันสาม เล่ากันว่า มีมหาอุบาสิกาผู้ใจบุญชื่อว่า “นางพรม” บริจาคทรัพย์
สร้างวัดและตั้งชื่อวัดนั้นว่า “วัดนางพรม” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น“วัดนาพรม” โดยตัดตัว ง ออก ต่อมามีราษฎรเข้า
มาอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงวัดเป็นจานวนมากและได้แยกหมู่บ้านใหม่และใช้ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนาพรม” มาจนถึง
ปัจจุบันนี้ และมีตานานเล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมแถวนี้เป็นทะเลทั้งหมดแต่มีบางช่ วงบางแห่งมีเนื้อที่ผุดขึ้นมาให้สามารถ
ทาไร่ทานากันได้แล้ว มีประชาชนอยู่อาศัยใช้เป็นแหล่งทามาหากินได้ โดยเฉพาะพื้นที่ตาบลนาพันสาม น่าจะเป็นพื้นที่
ที่มากที่สุดในย่านพื้นที่ 4 – 5 ตาบลใกล้เคียง ต่อมามีเรือเดินสมุทรลาใหญ่แล่นมาจากเมืองจีนเพื่อมาทาการค้าขาย
และได้แล่นมาชนเขาที่ตาบลไร่ส้ม เลยเรียกว่า “เขากิ่ว” และได้แล่นมาถึงตาบลสามะโรง คนในเรือช่วยกันเอาคันโรง
วิดน้าออกจากเรือ จึงเรียกว่า “สามะโรง” แล่นมาถึงตาบลนาพันสาม เห็นชาวบ้านปลูกข้าวมาก จึงเอาของมาแลกข้าว
นายเรื อ จึ ง ค านวณว่ า ท านาข้ า วน่ า จะไม่ ต่ ากว่ า พั น สามร้ อ ยลี้ หรื อ พั น สามร้ อ ยไร่ ฉะนั้ น พื้ น ที่ ท านา อาก๋ ง
(นายท้ายเรือในยุคนั้น) บอกว่า 1,300 ไร่ จึงมากมายเสียจริงๆ ดังนั้น จึงเรียกกันว่า “ตาบลนาพันสาม” มาจนถึง
ปัจจุบัน
ผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/นางสาว สุรินทร์ สุขสาราญ บ้านเลขที่.........หมู่ที่ 8 .
บ้าน นาพรม
ตาบล. นาพันสาม อาเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์
- มือถือ 085 - 9577408 .
.

