ขอมูลทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรูประจําเทศบาลตําบลวังชิ้น
ตามโครงการสรางเมืองนาอยูสูตําบลสุขภาวะดวยพลังเครือขายทองถิ่นเทศบาลตําบลวังชิ้น (โครงการ ๑ สมอง ๒ มือทํา "วังชิ้นนาอยู" )
ลํา
ทุนทางสังคม
ดับ
๑ วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน วัดบางสนุก

๒

ศูนยสืบสานวัฒนธรรม วัด
ใหมกลาง

ที่ตั้ง

แกนนํา

วัดบางสนุก
ม.๗ ต.วังชิ้น

พระอธิการดิเรก ถิรจิตโต
นายสุวิทย ตันตื้อ

วัดใหมกลาง
ม.๑๐
ต.วังชิ้น

นางสุภาภรณ ธีรกุล
นางเพลินพิศ จันทรผูกพันธ
นายผัด คําหลู

คณะกรรมการ
พระอธิการดิเรก ถิรจิตโต
นายสุวิทย ตันตื้อ
นางมุกดา จันทรคํา
พ.ต.ท.บุญสืบ หนูมี
นางมันทนา ไชยแกว
นางบัวคลี่ สางกันจันทร
นางวาสนา จิตสัตยากุล
นายนิรันดร ปญญายงค
นายพยุงศักดิ์ พรรณา
นายอุดม จักรวาฬ
นายฤทธิกร ทองดอก
นายทนง ขันแกว
นางวาสนา จิตสัตยากุล
พระครูวิจารณธรรมกิติ์
นางสุภาภรณ ธีรกุล
นางเพลินพิศ จันทรผูกพันธ
นายอุทัย ทุงเจ็ด
นายเสริม ชมพูหลา
นายผัด คําหลู
นางบุญสง ยองทอง
นายนคร สุราช
นายทวีศักด หลาเต็ม
นายวันคํา กันจันทร
นายวันชัย จอกมา
นายคงศักดิ์ จันทรผูกพันธ

วิทยากร
ประจําแหลงเรียนรู
พระอธิการดิเรก ถิรจิตโต
นายสุวิทย ตันตื้อ
นางวาสนา จิตสัตยากุล
นายนิรันดร ปญญายงค

องคความรู/กิจกรรม/
นวัตกรรมการ
- สรางเสริมคุณธรรมตจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน (พระดิเรก จิ
รจิตโต)
-พิพิธภัณฑพื้นบาน (นายสุวิทย
ตันตื้อ และนายนิรันดร ปญญา
ยงค)

พระครูวิจารณธรรมกิติ์
นางเพลินพิศ จันทรผูกพันธ
นายผัด คําหลุ
นายเสริม ชมภูหลา

- พระเจาทันใจ(พระพุทธชยันตี)
(นางเพลินพิศ จันทรผูกพันธ)
-ไมกลายเปนหิน (นายผัด คําหลู)
-จอย ซอ (นายเสริม ชุมภูหลา)
-วัดใหมกลาง (พระครูวิจารณ
ธรรมกิติ์)

นักวิชาการ/ผูประสานงาน

นายอํานาจ กวางศรี
Sarbo_2009@windowslive.com
086 - 7289419

น.ส.นัชฌาวี กลาผจญ
Nutchava1@hotmail.com
085-7067752

ลํา
ดับ

ทุนทางสังคม

ที่ตั้ง

แกนนํา

๓

ธนาคารขยะ

บานนาเวียง ม.๗

นางชะไมพร โดมเค

๔

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังชิ้น

๓๐๗/๑ ม.๑

นางพันใบ ไชยมงคล

๕

อ.ส.ม. สรางสุข

ศสมช.ม.๑๐

นายปน กันทะวงศ

๖

กองทุนสวัสดิการชุมชน

นางพันใบ ไชยมงคล

-๒คณะกรรมการ

นายวงศเทพ คมสัน
นายมันนา ไชยแกว
นายเลื่อน วงศพิชัย
นางสมแสง จอกมา
นางนิภาพร หนูมี
นายอุดม จักรวาฬ
นายศรีธรรม วันมูล
นายป ไชยมงคล
นายมานพ บริสิน
นายสองเมือง อินตะวงศ
นายสุชาติ คํารณ
นายฐานะ เที่ยวแสวง
นายปน กันทะวงศ
นางสมเปง กันจันทร
นายอานนท เขยฟู
นางนุจรีรัตน ไกรศร
นางพันใบ ไชยมงคล
นางบัวคลี่ สางกันจันทร
นายสุนทร ไชยงบัวแกว
นางเพ็ญศรี ยานะผูก
นายวาเนตร อินตะวัน
นายมานพ บริสิน
นายสมเปง กันจันทร
นางสมสาย ทอแกวง
นายสมเปง กันจันทร
นายนิล
รินตัน
นายศรีนวล อุดแบน
นายปยะเทพ ธืจิน
นายศักดิ์ดา
ตันตื้น

วิทยากร
นางชะไมพร โดมเค
รัตนาภรณ ชัยนาม
รําพึง
คําวงค
ดวงเดือน ตุยสาร
กาญจนา อินตะวัง
นางพันใบ ไชยมงคล
นายสุวิทย ตันตื้อ
นายฐานะ เที่ยวแสวง
นางสมแสง จอกมา

นายปน กันทะวงศ
นางสมเปง กันจันทร
นางนุจรีรัตน ไกรศร
นายอานนท เขยฟู
นางพันใบ ไชยมงคล
นายสุนทร ไชยบัวแกว
นางมานพ บริสิน
นางกัลยา ผอนชมพู

องคความรู/กิจกรรม/
นวัตกรรมการ
-หุนสวนธนาคารขยะ/ผลิตภัณฑแปรรู
ขยะรีไซเคิล/

-เสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว
(นางพันใบ ไชยมงคล)
-ผลิตภัณฑชมรม (นางสมแสง จอกมา)
-ภูมิปญญาทองถิ่น (นายสุวิทย
ตันตื้น)

นักวิชาการ/ผูประสานงาน
น.ส.มนทกานต เพชรปตุพงศ
top26mantakan@gmail.com
081-5316868 & 0847557948

นางมันทนา จําป
tao_mantana@yahoo.com
085-7104712

นายจิราภัทร กันธิยาใจ
Wy_orange@hotmail.com
087-9890594
น.ส.รัตนดา สีแกว
Ladda25211@hotmail.com
081-9617500

-๓ลําดับ

ทุนทางสังคม

ที่ตั้ง

แกนนํา

คณะกรรมการ

๗

กลุมจักสานเถาวัลย

บานใหม ม.๑

นางสมคิด ปงสอน

นางสมคิด ปงสอน
นางแสงดาว ใจงาม

๘

กองทุน สปสช.ทต.วังชิ้น

สนง.ทต.วังชิ้น

นายสมชัย จําป

๙

ชมรมอุนใจสายใยรัก

ม.๘ ต.วังชิ้น

นางสมสาย ทอง
แกว

๑๐

สถาบันการเงินชุมชนตนแบบ

๒๐๙ ม.๑
ต.วังชิ้น

นายอุดม จักรวาฬ

นายสมชัย จําป
นายสุนทร ไชยบัวแกว
นางพันใบ ไชยมงคล
นายแพทยศุภชัย บุญอําพันธ
จาสิบเอกปฏิพล จอมดวง
นางมันฑณา ไชยแกว
นางมณี ดิบเจริญ
นายวาเนตร อินตะวัน
นางบัวคลี่ สางกันจันทร
นางเพ็ญศรี ยานะผูก
นางสุภาภรณ ธีรกุล
นายสมเปง กันจันทร
นางสมสาย ทองแกว
นางสมสาย ทองแกว
นางบุญสนอง ทุนธิราช
นางสุมอญแกว ยิ้มคํา
นางจันทร จันทรฟอง
นางจันทรแกว ขันคํา
นางบุญมา แกวบังวัน
น.ส. สมใจ สุจิต
นางทองปาน นาปน
นาอุดม จักรวาฬ
นายมานพ บริสิน
นายคมสัน แกวคําแสน
นายนิล รินตัน
นายเรืองฤทธิ์ เทพอํานวย
นายเจริญสุข ยะนิล
นางณัฐยาภรณ อุดแบน
นางสิริลักษณ ณ บางชาง
นางเอื้อ ทองเสถียร

วิทยากร
นางสมคิด ปงสอน
นางแสงดาว ใจงาม
นางเอื้อ ทองเสถียร
นายสมชัย จําป
นางพนารัตน พงศสุขรัตน
นางเพ็ญศรี ยานะผูก
จ.ส.อ.ปฏิพล จอมดวง

นางสมสาย ทองแกว
นางบุญสนอง ทุนธิราช
นางสุมอญแกว ยิ้มคํา

นายอุดม จักรวาฬ
นายมานพ บริสิน
นายคมสัน แกวคําแสน

องคความรู/กิจกรรม/
นวัตกรรมการ
-เครื่องใชเถาวัลย

-โครงการป ๕๔-๕๕
-ผลงานระดับ A+ ๓ ป
-รางวัลดีเดนระดับ จว./เขต
-รางวัลการมีสวนรวมระดับเขต

-สาธิตการใหนมแมและการยอนกลับ
(นางศรีสุดา ไชยมงคล)
-ถายทอดความรูการเลี้ยงลูกดวยนมแม
(น.ส.จุฑาทิพย ปนคํา)

นักวิชาการ/ผูประสานงาน
น.ส.รัตนาภรณ ใจมา
pung3906@hotmail.com
086-1953906
นายนเรศฤทธิ์ อาจทนงค
nares.aa22@hotmail.com
082-1890639

น.ส.สุลิตา วิใจยา
Sulita9@hotmail.com
081-6661463

น.ส.ลักขณา เหลาเนตร
L_Kana@live.com
082-8711196

-๔ลําดับ

ทุนทางสังคม

ที่ตั้ง

แกนนํา

๑๑

กลุมปุยไสเดือนบานนาเวียง หมู ๗

ม.๗
ต.วังชิ้น

นายวาเนตร อินตะวัน

๑๒

แหลงเสริมความรูเพิ่มพูนปญญา
ชุมชนนาใหม

ม.๘
ต.วังชิ้น

นางเพ็ญศรี ยานะผูก

คณะกรรมการ
นายวาเนตร อินตะวัน
นางชะไมพร โดมเค
นางสีไร พรอมแกว
นางกาญจนา อินตะวัน
นายเปยง ขันคํา
นางจิตตราภรณ จอแกว
นางจีราพรรณ สุรบัตร
นายผัด ลาพิศ
นายบุญมี แกวดํา
นางเพ็ญศรี ยานะผูก
นายสีนวล อุดแบน
นายสําราญ ชาตาลักษณ
นายศรีธรรม วันมูล
นางทองยวน เชียงทา
นายสําราญ ธีรวงศนันท
นายเลื่อน วงศพิชัย
นายสุเทพ วิใจยา
นายอินไหล หิงแกว
นายสมนึก ทาวคํา
นางมณี ดิษเจริญ

วิทยากร
นายวาเนตร อินตะวัน
นายธนวัฒน ตะมะนิล
นายเปยง ขันคํา
นางชะไมพร โดมเค

นางเพ็ญศรี ยานะผูก
นายสีนวล อุดแบน
นายสําราญ ชาตาลักษณ
นายเลื่อน วงศพิชัย

องคความรู/กิจกรรม/
นวัตกรรมการ
-การเกษตรครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(นางชะไมพร โดมเค/นายวาเนตร อินตะวัน)
-โรงงานผลิตน้ําดื่มชุมชน (นางชะไมพร โดมเค)
-ตลาดสดนาเวียง (นายวาเนตร อินตะวัน)
-ดนตรีสากล (วงอาทิตย) (นายธนวัฒน ตะมะ
นิล)

นักวิชาการ/ผูประสานงาน
นายสมจิตร ฤทธิชัย
Rittichai.0001@hotmail.com
083-520598

น.ส.วราลักษณ โฮงจิก
waraluk10@hotmail.com
085-6951465

-๕ลําดับ

ทุนทางสังคม

ที่ตั้ง

แกนนํา

คณะกรรมการ

วิทยากร

องคความรู/กิจกรรม/
นวัตกรรมการ

นักวิชาการ/ผูประสานงาน

๑๓

หนวยอาสาจัดการภัยพิบัติ

อาคาร
อปพร.ทต.วังชิ้น

นายกิติพงศ คํารณ

นายอนงค ตาดา
นายกิตติพงศ คํารณ
นางอําไพ ไชยบัวแกว
นายสามารถ ขันคํา
นายอาย ปวงมณี
นายเสรี ตาชื่น
นางสมคิด ปงสอน
นางเอื้อ ทองเสถียร
นายประจวบ แกวบังวัน
นายสมคิด แสนคํา
นายโลย จันทรฟอง
นายเรืองเดช ขันคํา

นายกิติพงศ คํารณ
นางรัตนาภรณ ไชยนาม
นายสามารถ ขันคํา

พ.จ.อ.ธนเดช หอมขจร
Jacks10122519@homail.com
088-4050335

๑๔

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีตําบล

สนง.ทต.วังชิ้น

นายสมชัย จําป

นายสมชัย จําป
นายแสนเงิน กาการ
นายวิรัช เครือคํา
นายสามารถ ขันคํา
นายพิเชษฐ ปวงมณี
สมาชิกสภาเทศบาล
จาสิบเอกปฏิพล จอมดวง
ผูใหญบานในเขต 4 ชุมชน
ผูแทนสภาเด็ก/เยาวชน
ผูแทนผูสูงอายุ/อสม.
ผอ./หน.กองทุกกอง

นายสมชัย จําป
นายปยะเทพ ธิจิ่น

- คอมพิวเตอร จํานวน ๑๖ ชุด
- การถายทอดความรูเรื่อง ICTและ
คอมพิวเตอรแกชุมชน เด็ก/เยาวชน
(นายปยะเทพ ธิจิ่น)

นายปยะเทพ ธิจิน
นายธนะรัชต สุยะใจ
thanarat-su12@hotmail.com
087-1746107

๑๕

หองสมุดประชนเพื่อคนวังชิ้น

ม.๑๐ ต.วังชิ้น

นายสมชัย จําป
นายบรรจง ไครบุญโต

นายศราวุฒิ ดีอินตะ
นางจิตตราภรณ จอแกว
น.ส.ภวรรณญา ขัดแกว
น.ส.นุมนวน ภูงามเชิง
น.ส.รุงอรุณ วันจา

-แหลงความรูปฐมภูมิและทุติยภูมิ

นางสาวกมลวรรณ วันมูล
Kamonwan2508@hotmail.com
081-7962725

ลําดับ
๑๖

๑๗

ทุนทางสังคม
กลุมทอผา

กาดสุขใจ(ตลาดสดเทศบาล)

ที่ตั้ง
๕๓/๑ ม.๘

ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวังชิ้น

แกนนํา
นางสาวนิตยา วันมูล
0870166834

นางสุนันท ชายพรหม

-๖คณะกรรมการ
นางนิตยา วันมูล
นางเสาวรส หลาวัน
นางผัด แกวปน
นางสีนา เรืองฤทธิ์
นางเตียว ทองตู
นางขวัญชนก ตาอิน
นางจินดา ใจอาย
นางสายบัว อุดแบน
นางนงลักษณ ตนหยงทอง
นางสุคิน แปงขา
นางสิริน จันตะหลา
นางทองปาน นาปน
นางสุนันท ชายพรม
อําไพ ไชยบัวแกว
นางอรวรรณ คชสาร
นางมาลี ญาณปญญา
นางแสงนภา ปญญาเสน
นางมาลัย ตาแกว
นายสมศักดิ์ สุริยนต
นางคําไม ถาหลา
นางสิริลักษณ ณ บางชาง
นางตาคํา ขันคํา
นายสมนึก อํานวยพงษ
นางอุด ตาดา
นายสาคร หัวเมืองแกว

วิทยากร
น.ส.นิตยา วันมูล
นางเสาวรส หลาวัน
นางสีนา เรืองฤทธิ์
นางสัมฤทธิ์ ปนโส

องคความรู/กิจกรรม/
นวัตกรรมการ
- ผลิตภัณฑผาทอจก
-การถายทอดวิธีการยอมสีผา
-การถายทอดการทอผาจก
-การถายทอดการเก็บลายผาจก

นักวิชาการ/ผูประสานงาน
นางอิศรวดี ปานะวิภาต
Nokjack@hotmail. com
081-8833484

นางสาวนันทพร แปงขา
Boechiko@hotmail.com
086-0984544

นางสุนันท ชายพรม
นางอรวรรณ คชสาร
นางอําไพ ไชยบัวแกว
นายสาคร หัวเมืองแกว

นางพนอ วันมูล
-ไดรับรางวัลตลาดดีมีมาตรฐานป 52 และ Health_noy1250@hotmail.com
ป 53 ป 54 ไดรับปายตลาดดีมีมาตรฐาน 084-4818294
ระดับ 3 ดาว
- กาดสุขใจ เปนแหลงรวมของสินคาเพื่อ
อุปโภคบริโภคและเปนศูนยรวมของ
ประชาชนในการจับจายซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคา ไมวาจะเปนอาหารสด
อาหารแหง เนื้อสัตว ผักผลไมตางๆ
รวมถึงอาหารที่มีการแปรรูปสําเร็จ
- เทศบาลจัดใหมีตลาด การควบคุมดูแล
สนั บ สนุ น ตลาดเอกชนให มี ค วาม เป น
ระเบียบเรียนรอ ย สะอาดถูกสุ ขลักษณะ
และปลอดภัย เพื่อสุ ขภาพอนามัย ที่ดีของ
ประชาชนผูใชบริการ

ลําดับ

ทุนทางสังคม

ที่ตั้ง

แกนนํา

๑๘

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
โรงเรียนบานใหม
(สมบัติทวีประชาสรรค)

โรงเรียนบานใหม ม.๗

นายสกล พงศสุขรัตน

๑๙

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

โรงเรียนวังชิ้นวิทยาม.๘

นางอัจฉรา ถือคํา

๒๐

รักงาน รักอาชีพ โรงเรียนบาน
นาใหม

โรงเรียนบานนาใหมม.๘

นายสมชาย วางหา

๒๑

นักวิทยาศาสตรนอย โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลวังชิ้น

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลวังชิ้น

นายสมชัย จําป
นางมัณฑนา ไชยแกว

-๗คณะกรรมการ

วิทยากร

องคความรู/กิจกรรม/
นวัตกรรมการ

นายประพันธ
นางพรมาลี
นายคมกฤช
นายประยูร พอจิต
นายวัชระ ยะปญญา
นางอัจฉรา ถือคํา
นายสงกรานต ตาชื่น
นางสาวยุวเรศ กาศเจริญ
นายวานิช กันทะหลา
นางนงเยาว จัตสาร

นายสมชัย จําป
นางมัณฑนา ไชยแกว
น.ส.รุงอรุณ วันจา
นางธัญรัตน เดชอํานาจธรรม
นางประทุมทิพย ปวงมณี
นางบาล ใจตํามา
นางสายฝน อินปญญา
นางคณิตา กระพันธ
นางนงเยาว ภานุวัฒนกุล

นักวิชาการ/ผูประสานงาน
น.ส.กฤษณภัทร แลวงศนิล
Laewognin@hotmail.co.th
087-8525884

นางอัจฉรา ถือคํา
นางวานิช กันทะหลา
นายสงกรานต ตาชื่น
นางณัฐจิตรา จันทราภิรมย

-ศูนยวัฒนธรรมประจําสถานศึกษา
(ศูนยปฏิบัติการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน)
-ศูนย ICT เพื่อชุมชน
-ธนาคารโรงเรียน

น.ส.รุงอรุณ วันจา
krutoy_rung@yahoo.co.th
089-2077915

นางแอนนา ภูเอี่ยม
นายสมชาย วางหา
นางเจริญศรี

-ผลิตภัณฑน้ํายาลางจาน (นางแอนนา
ภูเอี่ยม)
-ผลิตภัณฑน้ําชีวภาพ (นางอําไพ เจริญ
สุข)
-ผลิตภัณฑน้ําดื่มสมุนไพร (น.ส.นิรามัย
อินเมืองคํา)
-ภูมิปญญทองถิ่นของหนู
(นางมาลี วิใจยา)
-แปลงสาธิตผักสวนครัว
(นางจําเนียร สืบแสน)
-ขนมไทยพื้นบาน
(นางนงเยาว ภานุวัฒนกุล)

น.ส.เฉลิมลักษณ ปวงขจร
chaloemlak@hotmail.com
080-1294497

นางนงเยาว ภานุวัฒนกุล

นางนงเยาว ภานุวัฒนกุล
fern_panghok@hotmail.com
080-7921943

-๘ลําดับ

ทุนทางสังคม

ที่ตั้ง

แกนนํา

๒๒

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค
ราชันย

ศพด.ทต.วังชิ้น

นายสมชัย จําป
นายคมคาย ไขคํา

๒๓

ลานวัดลานบุญ

วัดนาใหม ม.๘

นายเลื่อน วงศพิชัย

๒๔

กลุมเฮือนฮองขวัญสืบจะตาปู
จาเตียน

๒๘๘/๑ ม.๑๐

นางทองศรี กาการ
นางสมหวัง หมืน่ สิทธิ์

คณะกรรมการ
นายคมคาย ไขคํา
นางมาลี วิใจยา
นางจําเนียร สืบแสน
น.ส.สุรีรัตน เรือนคํา
น.ส.กนกกาญจน ชํานาญ
นางมั่น อินตะหา
นางบาล ใจตํามา
นางสมพิศ นาครินทร
น.ส.สุพิชญา สุขธนาบูรณ
นางนงเยาว ภานุวัฒนกุล
นายเลื่อน วงคพิชัย
นางเงิน ยานะผูก
นายสุรพล ยานะผูก
นายรอน หิงแกว
นายศรีธรรม วันนมูล
นายสองเมือง อินตะวงค
นายสมใจ สอนสี
นายสมศักดิ์ ชุมสา
นายสุเทพ วิใจยา
นายวิเชียร วุฒิชา
นายลูน สายเมืองใจ
นางดา ไชยมงคล
นางทอง ปาเต็ม
นางหลอด ธรรมวัน
นางนวล ปงสมบาน
นางปน ปาสุวรรณ
นายประเสริฐ ธรรมวัน
นางสมหวัง หมื่นสิทธิ์
นางทองศรี กาการ
นายป ไชยมงคล

วิทยากร

องคความรู/กิจกรรม/
นวัตกรรมการ

นางมาลี วิใจยา
นางจําเนียร สืบแสน
นางนงเยาว ภานุวัฒนกุล

นายเลื่อน วงศพิชัย
นายศรีธรรม วันมูล
นายวิเชียร วุฒิชา

นางสมหวัง หมื่นสิทธิ์
นางทองศรี กาการ

นักวิชาการ/ผูประสานงาน
น.ส.สุพิชญา สุขธนาบูรณ
Spichaya_min@hotmail.com
087-1894788

-เลี้ยงปลาหนาวัด
(นายศรีธรรม วันมูล)
-ปุยหมัก (นายสุเทพ วิใจยา)
-ลานวัดลานกีฬา (นายวิเชียร
วุฒิชา)
-ศาลปูเจา
-เพาะเห็ด

นายจิรัฏฐ เนตรสุขทิพย
Nng2029@yahoo.co.th
080-0063969

นางมาลี วิใจยา
Malee_wijaya@hotmail.com
081-9503092

-๙ลําดับ

ทุนทางสังคม

ที่ตั้ง

แกนนํา

๒๕

กลุมปุยหมักอินทรีย

ม.๘ ต.วังชิ้น

นายสมใจ สอนสี
0844855390

๒๖

กศน.อ.วังชิ้น

กศน.อ.วังชิ้น

นายบรรจง ไครบุญโต
นางสาวนิ่มนวน ภูงามเชิง

คณะกรรมการ
นายสมใจ สอนสี
นายหลั่น หิงแกว
นายบุญรวง ดวงผัด
นายสมศักดิ์ ชุมสา
นายพุธ กันทะวงค
นายทองอินทร ปนใจ
นายนิล รินตัน
นายสมนึก อํานวยพงศ
นายยาย อินตะหา
นายเตี่ยง สุวรรณ
นายหลา นุมนวล
นายอาย ปวงมณี
นายวงคเนตร วิใจยา
นายจีรวุฒิ แกวปน
นายสุภาพ ปวงมณี
นายนิวัฒน ซอมมอย
นายแกวมา สุรินทร
นายบุญมา จอกมา
นายเสาร ขันคํา
นายถนอม วิลาวรรณ
นายบุญยก ลังกาพิมพ
นายทนงเกียรติ วันมูล
นายเสาร ไชยบัวแกว

วิทยากร

องคความรู/กิจกรรม/
นวัตกรรมการ

นายสมศักดิ์ ชุมสา
นายสมใจ สอนสี
นายหลั่น หิงแกว

นางสาวนิ่มนวน ภูงามเชิง
นายศราวุฒิ ดีอินตะ

นางสาวไพลิน สุขธนาบูรณ
Pailinsuk@hotmail.com
081-5940071

-แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

นางสาวนันทพร แปงขา
Boechiko@hotmail.com
086-0984544

-๑๐ลําดับ
๒๗

๒๘

ทุนทางสังคม
กลุมอาหารและโภชนาการ
ปลอดภัยหมู 7

ลานคนวัง

ที่ตั้ง
ม.๗ ต.วังชิ้น

แกนนํา
นางบุญยก หลาเต็ม

ลานคนวัง จุดจอด
รถ บขส.ทต.วัง
ชิ้น

นายสมชัย จําป
นางมัณฑนา ไชยแกว
นางสุภาภรณ ธีรกุล
นายเกงกาจ เกษมวัฒน
กิจ 0870101456
นางมุกดา จันทรคํา

๒๙

วิทยุชุมชน FM 88 MHz.

ม.๘ ต.วังชิ้น

๓๐

กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห
สตรี

ม.๑ ต.วังชิ้น

คณะกรรมการ
นางบุญยก หลาเต็ม
นางอรพรรณ ชํานาญ
นางทวินันท นุมนวล
นางฟองจันทร ตธมะนิล
นางบัวผัด พรอมแกว
นางสี ปนคํา
นางทวีวรรณ แสงจันทร
นางบัวคํา ไชยมงคล
นางบุญสม ปาคํา
นางลัดดา ชัยมงคล
นางมนทนา แสนปรม
นางรําพึง คําวงค
นางรัตนาภรณ ชัยนาม
นางสาย ขันคํา
นางวิสุดา นันทวรรณ
ผูใหญ ทั้ง ๔ ชุมชน

วิทยากร
นางบุญยก หลาเต็ม

องคความรู/กิจกรรม/
นวัตกรรมการ
- ถายทอดวิธีการทําขนมไทยพื้นบาน
จากภูมิปญญาทองถิ่น

นักวิชาการ/ผูประสานงาน
นางอนุทิน ทองโคตร
084-4834768

ทวินันท นุมนวล
บุญยง จันทรเทศ

-กาดคนวัง "ไผไคกากาไผไคขายขาย
ไผไคฟอนรําต๋ําเตนไดตามเปงใจ"
-ลานกีฬาคนวัง
-จุดจอดรถขนสง

นางนิษฐา เครือเต็ม
nom_pon@hotmail.com
089-8388182
นายนเรศฤทธิ์ อาจทนงค

นางมุกดา จันทรคํา
นางชะไมพร โดมเค
นางทองยวน เชียงทา
นางสมคิด ปงสอน
นางบัวคลี่ สางกันจันทร
นางมาลี สุริยนต

นางมุกดา จันทรคํา
นางมาลี สุริยนต
นางบัวคลี่ สางกันจันทร

นางธัญญารัตน เดชอํานาจธรรม
thanyarat_269@hotmail.com

สถานะของการพัฒนาและศักยภาพแหลงเรียนรู เทศบาลตําบลวังชิ้น
ระบบ
แหลงเรียนรู

หมูที่
1

7

8

10

1. ระบบบริหารจัดการตําบล
ร

1. การบริหารจัดการตําบล

ร

2. ลานคนวัง

ร

3. กองทุน สปสช. แบบมีสวนรวม

อ

4. วิทยุชุมชน

2. ระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
อ

5. หมูบานพึ่งตนเอง หมู 7

ร

6. กลุมทอผา

ร

7. กลุมอาหารและโภชนาการปลอดภัย หมู 7
8. กลุมจักสานเถาวัลย

อ

3. ระบบวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
อ

9. เฮือนฮองขวัญสืบจะตาปูจาเตียน

ร

10. วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดบางสนุก

ร

11. ศูนยสืบสานวัฒนธรรม วัดใหมกลาง

4. ระบบอาสาสมัครและสวัสดิการเพื่อสุขภาวะชุมชน
ร
ร

12. หนวยอาสาจัดการภัยพิบัติ
13. อ.ส.ม. อาสาสรางสุข
14. สถาบันการเงินชุมชนตนแบบ

ร
อ

15. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหสตรี
16. ชมรมผูสูงอายุ
17. กองทุนสวัสดิการชุมชน

ร
ร

5. ระบบการศึกษาและการเรียนรูเพื่อเด็กและเยาวชน
18. รักงาน รักอาชีพ โรงเรียนบานนาใหม
19. แหลงเสริมความรูเ พิ่มพูนปญญา ชุมชนนาใหม

ร
อ

ร

20. ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีประจําตําบล

ร

21. หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งโรงเรียน โรงเรียนบานใหม

น
ร
น

22. นักวิทยาศาสตรนอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลวังชิ้น
23. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชันย
24. หองสมุดประชาชน เพื่อคนวังชิ้น

6. ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
อ
ร

25. ปุย หมักอินทรีย
26. ธนาคารขยะ

7. ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน
ร

27. ลานวัดลานบุญ
28. กาดสุขใจ(ตลาดสดเทศบาล)
29. อุนใจสายใยรัก เลี้ยงลูกดวยนมแม

สรุปขอมูลแหลงเรียนรูเทศบาลตําบลวังชิ้น
24 แหลงเรียนรู
5 แหลงเรียนรู

ร
ร

