ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุมชน ที่เกิดจากการที่ช าวบ้าน หรือ
ชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

หมู่ที่ 1 1. ระดับบุคคล
1. นายสุจิตร ทองดอนเอ
ที่อยู่ 4 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-9430589
2. นายชลากร อยู่ศิริ
ที่อยู่ 16 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 089-8056185
3. นายเชน สระทองบุญ
ที่อยู่ 94 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-9815513
4. นายผจงภักดิ์ อยู่ศิริ
ที่อยู่ 79 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 089-5115147

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
- เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มต่างๆ
- เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 1
- เป็นกรรมการหมู่บ้าน
- เป็นกรรมการวัดสระสี่มุม
- เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ
- เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 1
- เป็นกรรมการหมู่บ้าน
- เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ
- เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
- เป็นกรรมการและผู้ช่วยปฏิคมของสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา
- เป็นกรรมการหมู่บ้าน
- เป็นกรรมการวัดสระสี่มุม
- เป็นประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
- เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตาบลสระพัฒนา

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

5. นางขจิต สระทองบุญ
ที่อยู่ 24 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-9811924
6. พระมหาบุญเผื่อน สุจิตโต
ที่อยู่ ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 084-4540884
7. นายธนะชน ทัศนะเกตุ
ที่อยู่ 1 หมู่ 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 082-2910220
8. นายธนาธิป บุญญาคม
ที่อยู่ หมู่ 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 034-384886
9. นางนันทวัลย์ แก้วเกตุมณี
ที่อยู่ หมู่ 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 083-6060135
10. นางถาวร อยู่ศิริ
ที่อยู่ 79 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 084-3266482

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ
- เป็นผู้รับผิดชอบเก็บเงินฌาปนกิจในหมู่บ้าน หมู่ 1
- เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
- เป็นประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 1
- เป็นเจ้าอาวาสวัดสระสี่มุม
- เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา
- เป็นผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม
- เป็นผู้ประสานงานและมีส่วนร่วมในการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาว
ไทยทรงดา
- เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา
- เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระพัฒนา

- เป็นรักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ

- เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นบ้านของไทยทรงดา
- เป็นประธานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นบ้านของไทยทรงดา
- เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- เป็นกรรมการวัดสระสี่มุม

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
11. นางพิณผกา ทองดอนจุย
ที่อยู่ 21/1 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 087-1675991, 034-384906
12. นายณัฐเศรษฐ์ สรรสร้างเจริญ
ที่อยู่ 64 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 089-2575535
13. นายอรรถพันธ์ สระทองมา
ที่อยู่ 14 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 085-1979595
2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
1. กลุ่มผู้สูงอายุ
ประธาน นายณัฐเศรษฐ์ สรรสร้างเจริญ
ที่ท าการ ม. 1 ต.สระพั ฒ นา โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตาบลสระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 089-2575535
2. กลุ่มทานา
ประธาน นายณัฐเศรษฐ์ สรรสร้างเจริญ
ที่ทาการ 64 ม. 1 ต.สระพัฒนา (บ้านประธาน)
เบอร์โทรศัพท์ 089-2575535

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นความรู้ความเชี่ยงชาญด้านการเย็บผ้าเหลือง
- เป็นผู้นากลุ่มลูกเสือชาวบ้านและประธานกลุ่มผู้สูงอายุ
- เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ
- รองประธานสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา คนที่ 2
- เป็นประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- รองประธานสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา คนที่ 1
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2552
- มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
- ทางานร่วมกับ กลุ่ม อสม. โดยที่ กลุ่ม อสม. เป็นพี่เลี้ยง กลุ่ม อสม. จะมีข้อมูลผู้สูงอายุ
- กิจกรรมที่ทำประจำคือ ออกกำลังกำย วัดควำมดัน ตรวจสุขภำพ โดยจะไปทำที่ รพ.ส่งเสริม
สุขภำพ
- เป็นกลุ่มที่รวมตัวเพื่อดูแลสวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอำยุ
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2518
- ปัจจุบันมีสมำชิก 47 คน ปล่อยเงินกู้สมำชิก สมำชิกกู้ประมำณ 300,000 บำท เพื่อซื้อปุ๋ย , ยำ
(สมำชิกกู้ร้อยละ 9 ต่อปี) หุ้นละ 50 บำท ปันผลร้อยละ 8 ต่อปี
- กรมส่งเสริมประกันภัย ให้ข้อมูลกำรทำนำและข้อมูลสินค้ำรำคำถูก
- กรมเกษตรฯ กรมส่งเสริมฯ ให้เงินกู้ทั้งกลุ่ม 1 ล้ำน (แต่ส่วนใหญ่ส่งเรื่องไปไม่ได้รับเงิน)

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

3. กลุ่มฌาปนกิจผู้สูงอายุ
ประธาน นายณัฐเศรษฐ์ สรรสร้างเจริญ
ที่ทาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระพัฒนา
ม.1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 089-2575535

- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2555
- มีแนวคิดในการรวมกลุ่ม เนื่องจากต้องการช่วยเหลือสมาชิก (ผู้สูงอายุ) กรณีเสียชีวิตแล้วไม่มีเงิน
ในการทาศพ
- สมำชิกชมรมรวม 7 หมู่บ้ำน โดยที่ประธำนทำหน้ำที่ประธำนรวมทั้ง 7 หมู่บ้ำน (หมู่ที่ 1 - 7)
- ถ้ามีผู้เสียชีวิต เก็บเงินจากสมาชิกคนละ 20 บาท เก็บเงินฌำปนกิจสมำชิกได้ประมำณ 7,000
บำท (เงินบำงส่วน ช่วยเหลือจัดซื้อพวงหรีดและเป็นเจ้ำภำพสวดอภิธรรม 1 คืน) เงินส่วนที่เหลือ
มอบให้ญำติสมำชิกที่เสียชีวิตและ แบ่งเงิน 300 บำท เข้ำกองกลำง
- สมาชิกฯ สามารถยืมเงินกลุ่มฌาปนกิจได้ไม่เกิน 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศพ
โดยไม่มีดอกเบี้ย ส่งใช้เงินคืนหลังจากเสร็จพิธี
- สมาชิกจานวน 421 คน
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2537 มีแนวคิดในการรวมกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกฯ ในกลุ่มมี
ความต้องการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
- รวมกลุ่มทาอาชีพเสริมคือการทาตุ๊กตา โดยมีการกระจายงานการตัดเย็บให้สมาชิกในหมู่บ้านเพื่อ
เสริมสร้างรายได้
- การผลิตสินค้า ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด
- รายได้ของสมาชิกฯ ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ขนาด ของตุ๊กตา
- เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือจัดกิจกรรมในชุมชนและสนับสนุนการเพิ่มรายได้ของครัวเรือน
- ติดต่อและประสานงานกับอาเภอ และอบต.
- มีคณะกรรมการจานวน 4 คน และสมาชิกจานวน 22 คน
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2527 มีแนวคิดในการรวมกลุ่มจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล
- สถานีอนามัย

4. กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ประธาน นางขจิต สระทองบุญ
ที่ทาการ 24 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-9811924

5. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
ประธาน นายผจงภักดิ์ อยู่ศิริ
ที่ทาการ 3/1 ม.1 ต.สระพัฒนา (บ้าน น.ส.จินตนา)

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 089-5115147

6. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ประธาน นายอรรถพันธ์ สระทองมา
ที่ทาการ 14 ม. 1 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 085-1979595

3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. วัดสระสี่มุม
2. โรงเรียนวัดสระสี่มุม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- กิจกรรมกลุ่มประกอบด้วยประชุมทุกวันที่ 10 ของเดือน ขับเคลื่อนและประสานการทางานด้าน
สุขภาพของคนในชุมชน ตรวจ คัดกรอง โรคความดันและเบาหวาน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
รณรงค์โรคไข้เลือดออกและเฝ้าระวังการเกิดโรคในหมู่บ้าน
- มีคณะกรรมการจานวน 9 คน
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2544 มีแนวคิดการจัดตั้งในการรวมกลุ่มเนื่องจากได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจานวน 1 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกฯ กู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพ
- ต้องสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ จึงจะสามารถกู้เงินได้
- ให้สมาชิกฯ กู้ยืมรายละประมาณ 20,000.- บาท ส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ย(ร้อยละ 6 ต่อปี)
ปีละ 1 ครั้ง
- เงินที่ได้จากดอกเบี้ย นาไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ซ่อมแซมไฟฟ้า เสียงตามสายใน
หมู่บ้านและทุนการศึกษาให้เด็ก เป็นต้น
- ประชุมปีละ 4 ครั้ง
- มีคณะกรรมการ จานวน 4 คน มีสมาชิกประมาณ 100 คน
- เป็นที่ประชุมและจัดทาศาสนพิธี
- เป็นสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีของไทยทรงดา
- มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- มีศูนย์วัฒนธรรมไททรงดาและเฮือนไทดา เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไททรงดา ได้แก่ ภำษำ กำรแต่งกำย ศิลปะ หัตถกรรม เป็นต้น
- ใช้สาหรับจัดการแข่งขันกีฬา
- จัดงานเลี้ยงต่างๆ ที่ต้องใช้พื้นที่มากซึ่งจัดในหมู่บ้านไม่ได้

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสระพัฒนา
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ
5. หอกระจายข่าวหมู่บ้าน
6. ศาลากลางของหมู่บ้าน
7. ประปาหมู่บ้าน
4. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นสถานที่ดูแล รักษา ให้คาปรึกษาแนะนา เรื่องสุขภาพ
- แก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนตาบลสระพัฒนา
- เป็นสถานที่จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เดือนละ 1 ครั้ง
- เป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ 4 ด้าน
- เป็นสถานที่ให้ความรัก ความอบอุ่น แก่เด็ก 2 – 3 ปี
- เป็นสถานที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
- แจ้งข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
- แจ้งความเคลื่อนไหวต่างๆของหมู่บ้าน
- ใช้เป็นที่ประชุมการทาประชาคมของหมู่บ้าน
- เป็นที่จัดอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร
- เป็นลานกีฬาและมีการจัดการเต้นแอโรบิก 3 ครั้งต่อสัปดาห์
- ใช้สาหรับการอุปโภคและบริโภค

แนวทางการเขียนสรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 1 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทนุ ระดับบุคคล จานวน 13 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (1) นายสุจิตร ทองดอนเอ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1, ที่ปรึกษา

ของกลุ่มต่างๆ (2) นายชลากร อยู่ศิริ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 1, กรรมการหมู่บ้าน, กรรมการวัดสระสี่มุม, กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสระ
(3) นายเชน สระทองบุญ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 1, กรรมการหมู่บ้าน, กรรมการกองทุนหมู่บ้าน, กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสระ (4) นายผจงภักดิ์ อยู่ศิริ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1, กรรมการและผู้ช่วยปฏิคมของสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา, กรรมการหมู่บ้าน, กรรมการวัดสระสี่มุม,
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตาบลสระพัฒนา, กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ (5)
นางขจิต สระทองบุญ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1, ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 1 (6) พระมหาบุญเผื่อน สุจิตโต เป็นเจ้าอาวาสวัดสระสี่มุม, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา (7) นายสมศักดิ์ รอบคอบ เป็นผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม, ผู้ประสานงานและมีส่วนร่วมในการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดา,ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา (8) นายธนาธิป บุญญาคม เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระ
พัฒนา (9) นางนันทวัลย์ แก้วเกตุมณี เป็นรักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ (10) นางถาวร อยู่ศิริ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและตัด
เย็บเสื้อผ้าพื้นบ้านของไทยทรงดา
,ประธานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นบ้านของไทยทรงดา, กรรมการกองทุนหมู่บ้าน, กรรมการวัดสระสี่มุม (11) นางพิณผกา ทองดอนจุย เป็นความรู้ความเชี่ยงชาญด้านการเย็บ
ผ้าเหลือง (12) นายณัฐเศรษฐ์ สรรสร้างเจริญ เป็นผู้นากลุ่มลูกเสือชาวบ้านและประธานกลุ่มผู้สูงอายุ , กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ, รองประธานสภา
วัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา คนที่ 2 (13) นายอรรถพันธ์ สระทองมา เป็นประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน, รองประธานสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา คนที่ 1 มีกลุ่มองค์กร
หน่วยงาน จานวน6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มทานา, กลุ่มฌาปนกิจผู้สูงอายุ, กลุ่มสตรีแม่บ้าน, , กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, กองทุนหมู่บ้านและ
แหล่งประโยชน์ จานวน 7 แหล่ง ได้แก่ วัดสระสี่มุม, โรงเรียนวัดสระสี่มุม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสระพัฒนา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ, หอกระจายข่าวหมู่บ้าน,
ศาลากลางของหมู่บ้าน, ประปาหมู่บ้าน ซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในการจัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของหมู่ที่ 1

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิดชอบในการ จัดการระดับ
หมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุมชน
ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง
หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

หมู่ที่ 2 1. ระดับบุคคล
1. นายขวัญชัย สระทองห่อ
บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 098-2845045

2. นายเจน สระทองเยาว์
บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 089-9802753
3. นายชัยจักร สระทองเอก

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
-

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ที่ปรึกษากองทุนหมู่บ้าน
ประธานกองทุนฌาปนกิจศพ
ที่ปรึกษากลุ่มออมทรัพย์
ที่ปรึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจพัฒนาบ้านสระ
เป็นที่ปรึกษากลุ่มน้าพริก
เป็นที่ปรึกษากลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
เป็นกรรมการ รพ.สต.บ้านสระพัฒนา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมไทยทรงดา (หมอเสน) ทาผมไทยทรงดาโบราณ
หมอแคน
หมอขับกลอน
กรรมการหมู่บ้าน
วิทยากรพิเศษสอนพิณ ,แคนประยุกต์

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 087-1613603
4. นายวราวุฒิ มีวรรณ
บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร.
5. นายสมศักดิ์ สระทองเยาว์
บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร.
6. นางกนกรัตน์ สระประจง
บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 081-9449592

7. นายสุธี สระทองพูน

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
-

กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
กรรมการกลุ่มฌาปนกิจศพ
กรรมการวัดสระสี่มุม
กรรมการประปาหมู่บ้าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ 2

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ 2

-

ประธานกลุ่มเกษตรร่วมใจพัฒนา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประธานกลุ่มสายใยรัก
รองประธานแม่บ้านระดับจังหวัด
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
กรรมการกลุ่มฌาปนกิจศพ
วิทยากรบรรยายงานจักสานให้เด็กนักเรียนในชุมชนและสถานศึกษาภายนอก
วิทยากรถ่ายทอดเศรษฐกิจพอเพียง
ประธานกองทุนหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

บ้านเลขที่ 84/1 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 088-5421199
8. นางสุวพิชญ์ ตระกูลโอสถ
บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 081-0095316
9. นางบุญณภา ดิฐจารุภัทร
บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 10. นายจิรายุส ปินสุวรรณบุตร
บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 081-8511743

- ประธานกลุ่มออมทรัพย์
- ประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชน (ตัดเย็บเสื้อผ้า)
- กรรมการพ่อบ้านสายใยรัก

11. นายวิสุทธิ์ ทองดอนเอ
บ้านเลขที่ 80/1 หมู่ที่ 2
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน

- ประธาน รพ.สต.สระพัฒนา
- ประธาน อสม.ตาบลสระพัฒนา

- ประธานกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

- ประธานกลุ่มน้าพริกแกง

- ประธานกลุ่มกล้วยไม้เงินล้าน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
จังหวัดนครปฐม
โทร. 081-3048634
2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
1. กลุ่มเกษตรร่วมใจพัฒนา
2. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
3. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
4. กลุ่มกล้วยไม้เงินล้าน
5. กลุ่มฌาปนกิจศพ
6. ชมรมผู้สูงอายุ
7. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
8. กลุ่มสตรีแม่บ้าน
9. กลุ่มพริกแกง
3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. ศาลาประชาคม
2.
3.
4.
5.

หอถังประปาหมู่บ้าน
ศาลเจ้าพ่อปู่ทองคา
คลองชลประทาน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

-

จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกในหมู่บ้าน
ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชน
สร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพให้กับคนในหมู่บ้าน
ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า
เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันเพื่อต่อรองราคาและสร้างเครือข่ายการส่งสินค้าส่งเสริมการผลิตและส่งออกสินค้า
เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันในชุมชน
ผู้สูงอายุได้ร่วมกันทากิจกรรม
กลุ่มจิตอาสาในการดูแลสุขภาพประชาชน
กลุ่มจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรมในหมู่บ้าน
ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

-

จัดประชุม
จัดงานเลี้ยง
เป็นสถานที่รับเบี้ยผู้สูงอายุ
ใช้น้าสาหรับอุปโภคบริโภค
ใช้ประกอบพิธีกรรม และจัดงานประเพณี
ใช้เพื่อการเกษตรกรรม
ใช้จัดประชุมประชาคม
เผยแพร่ความรู้

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
6. ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว
7. สถานีตารวจภูธรกระตีบ
4. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง
1. ประปาหมู่บ้าน

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- แหล่งศึกษาดูงานกลุ่มกล้วยไม้
- บาบัดทุกข์ บารุงสุขสุขให้กับประชาชน
- ใช้สาหรับอุปโภคบริโภค

แนวทางการเขียนสรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 2 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทุนระดับบุคคล จานวน 11 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ . 1. นายขวัญชัย สระทองห่อ เป็นผู้ ใหญ่บ้าน 2.
นายเจน สระทองเยาว์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3. นายชัยจักร สระทองเอก เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4. นายวราวุฒิ มีวรรณ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 5.
นายสมศักดิ์ สระทองเยาว์ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ มีกลุ่มองค์กร หน่วยงาน จานวน 9 กลุ่ม .และแหล่งประโยชน์ จานวน 7 แห่งซึ่งทั้งหมดมี
ส่วนร่วมในการจัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึง่ แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของหมู่ที่ 2

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุมชน ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือ
ชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

หมู่ที่ ๓ 1. ระดับบุคคล
1. นายวีระ สสระทองอินทร์
22 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
090-1564849
2. นายนที สระทองเปลี่ยน
4 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
083-3154096

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
- เป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับประเพณีไทยทรงดาซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอด
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- เป็นกรรมการคณะกรรมการหมู่บ้าน

3. นางพอง สระทองไหม
39/1 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
091-2753998

- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าไทยทรงดา

4. นางวิถี สระทองแห่ว

- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

22/1 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
086-6222722
5. นางอัมพร วัดปลั่ง
29 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
083-1093581

- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บตุ๊กตา

6. นายเอื้อน สระทองบุญ
10/1 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
086-1766048
2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ประธาน นายธัญญา สงวนให้
22 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
084-3157770

- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทาขนมไทย เช่น ลอดช่องน้ากะทิ

- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2544 มีแนวคิดการจัดตั้งในการรวมกลุ่มเนื่องจากได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจานวน 1 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกฯ กู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพ
- ต้องสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ จึงจะสามารถกู้เงินได้
- ให้สมาชิกฯ กู้ยืมรายละประมาณ 20,000.- บาท ส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ย(ร้อยละ 6 ต่อปี)
ปีละ 1 ครั้ง
- เงินที่ได้จากดอกเบี้ย นาไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ซ่อมแซมไฟฟ้า เสียงตามสายใน
หมู่บ้านและทุนการศึกษาให้เด็ก เป็นต้น
- ประชุมปีละ 4 ครั้ง(ประชุมทุก 3 เดือน)
- มีคณะกรรมการ จานวน 11 คน มีสมาชิกประมาณ 60 คน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

- สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เช่น ทาเกษตรกรรม ค้าขาย ฯลฯ
2. กลุ่มสตรี
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2542 มีการรวมกลุ่มกัน
ประธาน นางฆ้อง สระทองอินทร์
- เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือจัดกิจกรรมในชุมชนและสนับสนุนการเพิ่มรายได้ของครัวเรือน
22/1 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน - ติดต่อและประสานงานกับอาเภอ และอบต.
จังหวัดนครปฐม
- มีคณะกรรมการ จานวน 15 คน
090-1564849
3. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
- มีการรณรงค์เรื่องสุขภาพต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดัน คัดกรองโรค
ประธาน นางสมัย คุ้มจินดา
- ตรวจลูกน้ายุงลาย ทรายอะเบท
29 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
- มีทีมเฉพาะกิจสุ่มตรวจลูกน้ายุงลาย
จังหวัดนครปฐม
- ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
083-1093581
- จิตอาสาในการดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ในตาบล
- อบรมกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- ให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนในพื้นที่
4. กลุ่มราษฎรผู้เลี้ยงสัตว์น้า
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2544 มีแนวคิดการจัดตั้งในการรวมกลุ่มเนื่องจากได้รับ
ประธาน นางบุษบา บุญศรี
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหมู่บ้านละ 100,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อให้สมาชิกฯ
3 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
กู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพ
จังหวัดนครปฐม
- ต้องสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ จึงจะสามารถกู้เงินได้
089-8068790
- ส่งคืนเงินต้น ปีละ 1 ครั้ง
- ประชุมปีละ 1 ครั้ง
- มีสมาชิกกลุ่ม จานวน 10 คน
5. กลุ่มประปาหมู่บ้าน
- ดูแลบริหารจัดการน้าในหมู่บ้าน ซ่อมบารุง
ประธาน นายวีระ สระทองอินทร์
- บริหารจัดการเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน
42 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
จังหวัดนครปฐม
090-1564849
6. กลุ่ม SML
ประธานกลุ่ม นายมนตรี สระทองใจ
11 ม.3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-1430309

7. กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธาน นายวีระ สระทองอินทร์
22 หมู่ที่ 3 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
090-1564849
3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. ศาลเจ้าพ่อเพชรแหลมทอง
2. คลองเจริญสุข
3. ลานกีฬาและอุปกรณ์ออกกาลังกาย

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.254๘ มีแนวคิดการจัดตั้งในการรวมกลุ่มเนื่องจากได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจานวน ๒๐๐,๐๐๐บาท
- ดาเนินการโดยซื้อจักรเย็บผ้า และปล่อยให้สมาชิกเช่าเป็นรายเดือน เก็บเดือนละ 100 บาท
- เงินที่ได้จากค่าเช่า นาไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ ได้แก่ สร้างศาลาอยู่ดีมีสุข ซ่อมแซมไฟฟ้า
เสียงตามสายในหมู่บ้าน เป็นต้น
- ประชุมปีละ 1 ครั้ง
- มีคณะกรรมการ จานวน 8 คน มีสมาชิกประมาณ 20 คน
- เพื่อให้ชาวบ้านมีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2544
- เป็นหมู่บ้านเกรด A+
- ประชุมปีละ 12 ครั้ง(ประชุมทุก 1 เดือน)
- มีคณะกรรมการ จานวน 20 คน
- คณะกรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการทางานของทุกกลุ่มภายในหมู่บ้าน ให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
- เป็นที่ประชุม/จัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน
- เป็นแหล่งน้าสาหรับการเกษตร อุปโภค และ บริโภค
- เป็นสถานที่ออกกาลังกาย
- มีอุปกรณ์กีฬาให้เด็กและเยาวชนใช้ประโยชน์

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
4. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย

5. หอถังประปาหมู่บ้าน

6. บ้านผู้ใหญ่วีระ สระทองอินทร์
4. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง
1. ประปาหมู่บ้าน
2. กองทุนหมู่บ้าน
5.หน่วยงานภาคีภายนอก
1.เกษตรอาเภอกาแพงแสน
2. พัฒนาชุมชนอาเภอกาแพงแสน
3. อบต.
4. รพ.สต.
แนวทางการเขียนสรุป

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- ใช้ในการประกาศข่าวสารให้ชาวบ้านทราบ
- แจ้งข่าวสารของโรงเรียน
- อสม. ใช้ในการแจ้งข่าวสารให้สมาชิกรับทราบ
- ศูนย์กระจายเสียงตั้งอยู่ที่ บ้าน ผู้ใหญ่วีระ สระทองอินทร์
- เป็นแหล่งน้าสาหรับการ อุปโภค และ บริโภค
- ปัจจุบันมี หอถังประปา 2 ถัง ถังที่ 1 ตั้งอยู่ที่ บ้าน ผู้ใหญ่เพชร สระทองหน(ผู้ใหญ่เก่า) เมื่อ พ.ศ.
2516 ถังที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ข้างศาลเจ้าพ่อเพชรแหลมทอง เมื่อ พ.ศ.2554
- เป็นที่ประชุม/จัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน

- ใช้สาหรับการอุปโภคและบริโภค และบริหารการจัดเก็บค่าน้าภายในหมู่บ้าน
- ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- ติดต่อประสานงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตรกับประชาชน
- ติดต่อประสานงาน และให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
- ส่งเสริมและสนับสนุน และให้คาปรึกษาประชาชน
- ดูแลสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน และให้คาปรึกษาประชาชน

ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 3 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทนุ ระดับบุคคล จานวน 6 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (1) นายวีระ สระทองอินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะ

กรมการหมู่บ้าน, คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (2) นายนที สระทองเปลี่ยน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับประเพณีไทยทรงดาซึ่งเป็นประเพณีที่
สืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (3) นางพอง สระทองไหม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าไทยทรงดา (4) นางวิถี สระทองแห่ว เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บ
เสื้อผ้า (5) นางอัมพร วัดปลั่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บตุ๊กตา (6)นายเอื้อน สระทองบุญ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทาขนมไทย เช่น ลอดช่องน้ากะทิ มีกลุ่ม
องค์กร หน่วยงาน จานวน 7 กลุ่ม และแหล่งประโยชน์ ได้แก่ 6 แหล่ง ซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในการจัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึง่ แสดงให้เห็นความเข้มแข็ง
ของหมู่ที่ 3

การสารวจศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ทุนทางสังคมรายหมู่บ้าน หมู่ที่....4....อบต.....สระพัฒนา.......ผู้เก็บข้อมูล..........................................................................................
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทัง้ ในระดับบุคคล กลุ่ม/องค์กร หน่วยงาน และแหล่งประโยชน์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการในหมู่บา้ นหรือชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทัง้ หมดของตาบล ในแต่ละหมู่บา้ นเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุมชน ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือชุมชนจัดการเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของท้องถิ่นตนเอง
หมู่บ้าน

หมู่ที่… 4…..

ทุนทางสังคม

บุคคล
1. นายประสิทธิ์ อภิสกุลโรจน์
ม. 4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
2. นายบุญเลิศ สะทองล้อม
139 ม. 4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
3. นายอานวย แหวนอ่อน
ม. 4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
4. นางสมพิศ สระทองล้อม
139 ม. 4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
5. นายการุณ สระทองพูน
ม. 4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
6. นางลิตร อภิสกุลโรจน์

ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น

- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
- ประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มประปาหมู่บ้าน
- ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ประธานกลุ่มเครดิตอยูเนียน
- กรรมการหมู่บ้าน
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- กรรมการหมู่บ้าน
- สมาชิกสภา อบต.
- ประธานกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- กรรมการหมู่บ้าน
- สมาชิกสภา อบต.
- กรรมการหมู่บ้าน
- เป็นผู้อนุรักษ์การทาเครื่องประดับเสื้อผ้า และเครื่องใช้ของชาวไทยทรงดา และเป็น

- 6 ม. 4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
7. นายชาญ อภิสกุลโรจน์
- 61 ม.4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
8. นายจาเริญ สระทองห้อย
- 21 ม.4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
9. นายถนอม สระทองห้อย
- 49 ม.4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
10. นางบัวลอย สระทองพูล
- 45 ม.4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
11. นายสืบศักดิ์ สีดา
หมู่ที่ 4 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
กลุ่มทางสังคม แหล่งเรียนรู้ องค์กรชุมชน
1. กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประธาน นางสมพิศ สระทองล้อม
139 ม.4 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180

ผู้ประกอบพิธีกรรมไทยทรงดา
- เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับประเพณีไทยทรงดา
ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
- เป็นผู้อนุรักษ์เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน เช่น การราแคน การเป่าแคน การขับร้องเพลง
พื้นบ้าน ของชาวไทยทรงดา
- เป็นผู้อนุรักษ์เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน เช่น การราแคน การเป่าแคน การขับร้องเพลง
พื้นบ้าน ของชาวไทยทรงดา
- เป็นผู้อนุรักษ์เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน เช่น การขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของชาวไทยทรง
ดา
- ประธานกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์

- เป็นกลุ่มที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน

เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

2. กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ประธานกลุ่ม นางอัญชลี อภิสกุลโรจน์
ม. 4 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-3785356
3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ประธาน นายประสิทธิ์ อภิสกุลโรจน์
ม. 4 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
4. กลุ่มประปาหมู่บ้าน
ประธาน นายประสิทธิ์ อภิสกุลโรจน์
ม. 4 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
5. กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ประธาน นายบุญเลิศ สระทองล้อม
139 ม. 4 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
6. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
ประธาน นายสืบศักดิ์ สีดา
ม. 4 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
แหล่งประโยชน์
1. ศาลาบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ อภิสกุลโรจน์
หมู่ที่ 4 ต.สระพัฒนา

- เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือจัดกิจกรรมในชุมชน และสนับสนุนการเพิ่มรายได้ของ
ครัวเรือน

- เป็นกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการออมทรัพย์ของประชาชนในหมู่บ้าน ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
- เป็นกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อกู้ยืมเงินเของกองทุน เพื่อนาไปลงทุนของประชาชนในหมู่บ้าน กู้ได้ทุก
วันที่ 1 ของเดือน

- ดูแลบริหารจัดการน้าในหมู่บ้าน ซ่อมบารุง
- บริหารจัดการเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน
- ออมทรัพย์ของสมาชิก

- เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลืองานศพเบื้องต้นให้แก่สมาชิก

- เป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นที่จัดประชุมประชาคม และจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน

อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
2. สระน้าลาดเลี้ยงควาย
หมู่ที่ 4 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง
1.
2.
หน่วยงานภาคีภายนอก
1. เกษตรอาเภอกาแพงแสน
2.พัฒนาชุมชนอาเภอกาแพงแสน

- เป็นแหล่งน้าสาธารณะที่ใช้สาหรับการเกษตร

- ติดต่อประสานงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตรกับประชาชน
- ติดต่อประสานงาน และให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน

สรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 4 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทุนระดับบุคคล จานวน 11 คน คือ นางลิตร อภิสกุลโรจน์ ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้อนุรักษ์การทา
เครื่องประดับเสื้อผ้า และเครื่องใช้ของชาวไทยทรงดา และเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมไทยทรงดา นายชาญ อภิสกุลโรจน์ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับประเพณีไทย
ทรงดาซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นายจาเริญ สระทองห้อย เป็นผู้อนุรักษ์เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน เช่น การราแคน การเป่าแคน การขับร้องเพลง
พื้นบ้าน ของชาวไทยทรงดา นายถนอม สระทองห้อย เป็นผู้อนุรักษ์เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน เช่น การราแคน การเป่าแคน การขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของชาวไทยทรงดา
นางลอย สระทองพูล เป็นผู้อนุรักษ์เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน เช่น การขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของชาวไทยทรงดา ฯลฯ กลุ่มทางสังคม จานวน 6 กลุ่ม กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือจัดกิจกรรมในชุมชน และสนับสนุนการเพิ่มรายได้ของครัวเรือน แหล่งประโยชน์ ศาลาบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ อภิสกุลโรจน์ เป็นสถานที่จัด
ประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ สระน้าลาดเลี้ยงควาย เป็นสระน้าที่ใช้ในการเกษตรของชาวบ้าน

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุมชน ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือ
ชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง

หมู่บ้าน
หมู่ที่ 5

ทุนทางสังคม
1. ระดับบุคคล
1. นายสาทิศ สระทองหน
18 หมู่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-8585408

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
-

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

2. นายถนอม สระทองหน
21 หมู่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
085-1708309

-

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด้านการเกษตร ทานา
ด้านการประมง เลี้ยงกุ้ง
อาสาสมัคร ทสม. ดูแลต้นไม้วัดหนองหมู

3. นายชัยยศ สระทองหน
15/1 หมู่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-0135511

-

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด้านการประมง
คอมพิวเตอร์

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
4. นายประสิทธิ์ สระทองหน
79 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
092-7935725

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 5
- คณะกรรมการหมู่บ้าน
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา
- กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)

5. นายขวัญเมือง สระทองหน
4/1 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
087-9912105

-

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 5
คณะกรรมการหมู่บ้าน
รองประธานกลุ่มออมทรัพย์
รองประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
เลขานุการกลุ่ม SML
เหรัญญิกกลุ่มพันธุ์ข้าว

6. นายแอ สระทองหน
29 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

- เชี่ยวชาญด้านการจักสานไม้ไผ่ หวาย ทุกชนิด โดยปลูกไผ่พันธุ์สีสุกไว้ เพื่อใช้ในการจักสาน
ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น หาบ กระจาด สาแหรก ชะลอม หมวกจีน ไม้ขัดแตะ ตะค่องกะบุง
- เป็นช่างไม้ ปลูกบ้านไม้ บ้านเรือนไทยทรงดา

7. นายทรง สระทองหน
79 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
085-1214485

- เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ไทยทรงดา ด้านหมอเมือง มีองค์ หมอมนต์ สืบทอดจากปู่ย่า
- พิธบี ่าวสาว แต่งงาน ขันหมาก เป็นล่ามขันหมาก บอกผีเย้า ผีเรือน
- พิธเี สนเรือน เซ่นผี เรียกผีขึ้นบ้าน ทีละชื่อ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ของลูกหลาน
ต่อบรรพบุรุษ ที่เป็นผีเดียวกัน วงศาคณาญาติ มีของไหว้ หมู ไก่ ขนม เหล้า
- พิธีแปลขวัญ เช่น เมื่อรถเฉี่ยว รถชน ป่วย ไม่สบาย จะทาพิธีเรียกขวัญ โดยทาช่วงบ่าย
- พิธีเสนตัว หรือห้างขวัญ ทาพิธีให้แก่คนแก่ คนเฒ่า คล้ายแปลงขวัญ มีญาติพี่น้อง นาไก่
เหล้า มารวมกันแห่รอบๆบ้าน เพื่อสร้างกาลังใจ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- พิธีขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเฮือนไหม่ หรือข่มขวง มีหมู เห็ด เป็ด ไก่ ท่องคาถาอาคม เพื่อกาจัดปี
ศาล ให้ออกจากไม้ที่ตัดมาทาบ้าน

8. นายทราย สระทองอุ่น
52 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
098-9057606

- เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ไทยทรงดา ด้านหมอเมือง
- พิธบี ่าวสาว แต่งงาน ขันหมาก เป็นล่ามขันหมาก บอกผีเย้า ผีเรือน
- พิธเี สนเรือน เซ่นผี เรียกผีขึ้นบ้าน ทีละชื่อ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ของลูกหลานต่อ
บรรพบุรุษ ที่เป็นผีเดียวกัน วงศาคณาญาติ มีของไหว้ หมู ไก่ ขนม เหล้า
- พิธีแปลขวัญ เช่น เมื่อรถเฉี่ยว รถชน ป่วย ไม่สบาย จะทาพิธีเรียกขวัญ โดยทาช่วงบ่าย 3
– 4 โมงเย็น
- พิธีเสนตัว หรือห้างขวัญ ทาพิธีให้แก่คนแก่ คนเฒ่า คล้ายแปลงขวัญ มีญาติพี่น้อง นาไก่
เหล้า มารวมกันแห่รอบๆบ้าน เพื่อสร้างกาลังใจ

9. นางจรรยา สระทองหน
115 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-1908840

- ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ร่วมมือประกอบอาหารในกลุ่ม

10.นายวิชาญ สระทองคุ้ม
67/1 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9440879

-

ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ประธานกลุ่มประมง
ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลสระพัฒนา

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
11. นางวิไล สระทองหน
47 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-1362609
12. นางไสว สระทองคุ้ม
67 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-5683824
13. นายสนอง สระทองคาน
หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านของชาวไทยทรงดา ด้วยกี่โบราณ กี่กระตุก
- เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ไทยทรงดา
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ไทยทรงดา

- หมอดินอาสา

2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2544
ประธาน นายวิชาญ สระทองคุ้ม
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
67/1 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
- เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก
จังหวัดนครปฐม
- เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ด้วยวิธีการถือหุ้น
081-9440879
- เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
- เพื่อพัฒนาจิตใจสมาชิกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4 ประการ คือ มีความซื่อสัตย์ ไม่เห็น
แก่ตัว ไม่มัวเมาในสิ่งอบายมุข รู้รักสามัคคี
- เพื่อพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4 ประการ คือ เป็นคนเก่งเรียนใฝ่หาความรู้

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
ใหม่ๆ เป็นคนเก่งคิด คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา เป็นคนเก่งงาน ขยันการงาน และมี
ความรับผิดชอบหน้าที่การงาน เป็นคนเก่งคน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกๆ คน
- เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
- เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เช่น ทาเกษตรกรรม ค้าขาย
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
เริ่มจากปี 2544 ได้รับเงิน 1,000,000 บาท จากรัฐบาล
2545 ได้รับเงิน 100,000 บาท
2546 ได้รับเงิน 200,000 บาท
เงินจานวน 300,000 บาท ที่ได้รับมาเพิ่ม เนื่องจากกลุ่มนี้ผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในระดับอาเภอและระดับจังหวัด ว่ามีการดาเนินงานที่ดี และจัดอยู่ใน
กลุ่มระดับ 2A
2546 กู้เพิ่มมาจาก ธกส. อีก 1,000,000 บาท เพื่อนาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม โดย
ธกส. คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 5 บาทต่อปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2555 ได้รับเงิน 1,000,000 บาท จากรัฐบาล
วัตถุประสงค์ในการกู้
1. เพื่อนาไปเป็นทุนในการทาการเกษตร
2. นาไปใช้หนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
ข้อกาหนดเบื้องต้น
1. สมาชิกต้องเป็นคนในชุมชน หรือเป็นคนในตาบลเดียวกัน
2. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
3. สมาชิกสามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท โดยต้องมีคนค้าประกัน 2 คน อัตรา
ดอกเบี้ยในการกู้ยืมคือ ร้อยละ 8 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการได้เงินตอบแทน รายละ 1000 บาทต่อปี

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
สวัสดิการ
1. ถ้าสมาชิกป่วย ต้องเข้าโรงพยาบาล จะจ่ายเงินให้สมาชิกที่ป่วยรายละ 2000 บาท
2. ถ้าสมาชิกเสียชีวิต จ่ายเงินให้สมาชิกรายละ 5,000 บาท
สวัสดิการต่อสังคม
1. มีการคืนกาไรให้สังคม โดยการแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้สร้างสาธารณะประโยชน์
ได้แก่ ซ่อมถนน ซ่อมไฟฟ้า ถมดินที่ศาลาประชาคมและต่อเติมไฟฟ้าที่ศาลาประชาคม
2. มีการมอบทุนการศึกษาสาหรับเด็กที่เรียนเก่งและยากจน จานวน 10 ทุน ทุนละ 500
บาท ต่อปี
3. มีทุนสาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จานวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท ต่อปี
คณะกรรมการ จานวน 13 คน ได้แก่
นายวิชาญ
สระทองคุ้ม
ประธาน
นายขวัญเมือง สระทองหน
รองประธาน
นายอรรถพล สระทองหน
กรรมการ
นางสาคร
สระทองเวียน กรรมการ
นางจรรยา
สระทองโน
กรรมการ
นางสาวเบญจมาศ สระทองเวียน กรรมการ
นางเสาวรส
ศรีวรวรรณ์
กรรมการ
นางพรพรรณ สระทองแฝง กรรมการ
นายทน
สระทองหน
กรรมการ
นางกชวรรณ สระทองหน
กรรมการและเหรัญญิก
นางสมบูรณ์ สระทองหน
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นางบังอร

ศุภนคร

กรรมการและเลขานุการ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
นางณิชากา
เกษมสิริบุญวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 177 คน

2. กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประธาน นางจรรยา สระทองหน
115 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2544
แนวคิดในการรวมกลุ่ม

(1) ให้กเู้ งินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับ
การลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสาหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิ
ภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี
(2) พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือ
เยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิสตรี
(3) การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ
การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของสตรี
(4) สนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร

งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
- ให้สมาชิกดูงานโดยประสานกับอาเภอ และอบต.
- กิจกรรมเพาะปลูก
คณะกรรมการ จานวน 4 คน ได้แก่
นางจรรยา
สระทองหน
ประธาน
นางมณี
สระทองทัด
รองประธาน
นางโสภา
สุทธิกวด
กรรมการ
นางนิตยา
สระทองหน
กรรมการ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 45 คน

3. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
ประธาน นางกชวรรณ สระทองหน
38 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2520
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน มีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจาย
ข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บาบัดทุกข์ประชาชน ดารงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
1) สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน
2) ให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนาสุขภาพประจาครอบครัว ในเรื่องต่าง
ๆ
3) ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ ศสมช. ได้แก่ จัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน ถ่ายทอด
ความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน ให้บริการที่จาเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน
5) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน
6) วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
7) ชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน
8) ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน
คณะกรรมการ จานวน 6 คน ได้แก่
นางกชวรรณ สระทองหน
นางวาสนา
สระทองหน
นายวิเชียร
สระทองที
นายพรม
สระทองโน
นายธีรพงษ์
สระทองคุ้ม

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
นายเสถียร
สระทองแอ
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 6 คน

4. กลุ่มฌาปณกิจ
ประธาน นายสาทิศ สระทองหน
18 หมู่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-8585408

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2504
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อทาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย โดยไม่ได้ประสงค์จะหากาไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกันจาก
การตาย
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
- เก็บรวบรวมเงินจากสมาชิกเมื่อมีสมาชิกในกลุ่มเสียชีวิต ครอบครัวละ 40 บาท
- สมาชิกอายุตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป
คณะกรรมการ จานวน 5 คน ได้แก่
นายสาทิศ
สระทองหน
นายถนอม
สระทองหน
นายชัยยศ
สระทองหน
นายประสิทธิ์ สระทองหน
นายขวัญเมือง สระทองหน
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 173 ครัวเรือน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2517
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกายของชาติพันธุ์ไทยทรงดา
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
- การรวมตัวกันทอผ้าเพื่อจาหน่ายตามงานต่างๆ

5. กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
ประธาน นางวิไล สระทองหน
47 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-1362609

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- กิจกรรมการจัดจาหน่ายผ่าน Social network (face book : หมอวิไลไททรงดา)
คณะกรรมการ จานวน 6 คน ได้แก่
นางวิไล
สระทองหน
นายวิทยา
สระทองหน
นางนาถยา
สระทองหน
นายวินชัย
สระทองหน
นายวันชัย
สระทองหน
นางพรพรรณ สระทองหน
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 6 คน

6. กลุ่มออมทรัพย์
ประธาน นายวิชาญ สระทองคุ้ม
67/1 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9440879

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2544 พร้อมกับการตั้งกองทุนหมู่บ้าน
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- จัดสวัสดิการให้แก่สังคม โดยการแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้สร้างสาธารณะประโยชน์
ได้แก่ ซ่อมไฟฟ้า
- มีการมอบทุนการศึกษาสาหรับเด็กที่เรียนเก่งและยากจน จานวน 10 ทุน ทุนละ 500
บาทต่อปี
- มีทุนสาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จานวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาทต่อปี
ให้เงินสมทบพิธีกรรมทางศาสนาจานวน 1,000 บาทต่อปี
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
มีการประชุมสามัญประจาปีของสมาชิก
สวัสดิการ
ถ้าสมาชิกป่วย ต้องเข้าโรงพยาบาล จะจ่ายเงินให้สมาชิกที่ป่วยรายละ 2000 บาท
ถ้าสมาชิกเสียชีวิต จ่ายเงินให้สมาชิกรายละ 2,000 บาท

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
ข้อกาหนดเบื้องต้น
1. สมาชิกต้องเป็นคนในชุมชน หรือเป็นคนในตาบลเดียวกัน
2. ไม่จากัดอายุของสมาชิก
3. สมาชิกสามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 20,000 บาท โดยต้องมีคนค้าประกัน 2 คน อัตรา
ดอกเบี้ยในการกู้ยืมคือ ร้อยละ 15 บาทต่อปี ถ้าเป็นลูกหนี้ชั้นดี ดอกเบี้ยจะลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือ
ร้อยละ 10 บาทต่อปี แต่ถ้าผิดสัญญาจะมีดอกเบี้ยปรับร้อยละ 7 บาทต่อปี (เฉพาะเดือนที่ผิดนัด
ส่ง)
4. การทาธุรกรรม ฝาก ถอน และกู้ เฉพาะวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
5. สมาชิกในกลุ่มออมทรัพย์ จะได้รับดอกเบี้ยปันผล 4-5 % ต่อปี
กิจกรรมต่าง ๆ จะดาเนินงานพร้อมกับกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
คณะกรรมการ จานวน 14 คน ได้แก่
นายวิชาญ
สระทองคุ้ม
ประธาน
นายขวัญเมือง สระทองหน
รองประธาน
นายอรรถพล สระทองหน
กรรมการ
นางสาคร
สระทองเวียน กรรมการ
นางจรรยา
สระทองโน
กรรมการ
นางสาวเบญจมาศ สระทองเวียน กรรมการ
นางเสาวรส
ศรีวรวรรณ์
กรรมการ
นางพรพรรณ สระทองแฝง กรรมการ
นายทน
สระทองหน
กรรมการ
นางกชวรรณ สระทองหน
กรรมการและเหรัญญิก
นางสมบูรณ์ สระทองหน
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
นางบังอร
ศุภนคร
กรรมการและเลขานุการ
นางณิชากา
เกษมสิริบุญวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 705 คน (มีการรวมกลุ่มในหมู่ที่ 5, 6, 7)

7. กลุ่ม SML
ประธาน นายถนอม สระทองหน
21 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
085-1708309

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2548
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- จัดตั้งตามนโยบายรัฐบาล
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
- จัดซื้อเต็นท์ เครื่องครัว หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาแก๊ส เก้าอี้ โต๊ะ
คณะกรรมการ จานวน 7 คน ได้แก่
นายถนอม
สระทองหน
ประธาน
นายชัยยศ
สระทองหน
รองประธาน
นางสมบูรณ์ สระทองหน
รองประธาน
นายขวัญเมือง สระทองหน
เลขานุการ
นายสูง
ป้อมปลั่ง
กรรมการ
นายสมาน
สระทองหน
กรรมการ
นางจรรยา
สระทองหน
กรรมการ
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 12 คน

8. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประธาน นายสาทิศ สระทองหน
18 หมู่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2550
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ทุน 8,000 ปปส.
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
081-8585408

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
การนาเงินกองทุนแม่ (เงินขวัญถุง) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สาหรับกิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหายา
เสพติดของหมู่บ้าน เช่น การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด กิจกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
คณะกรรมการ จานวน 5 คน ได้แก่
นายสาทิศ
สระทองหน
นายถนอม
สระทองหน
นายชัยยศ
สระทองหน
นายประสิทธิ์ สระทองหน
นายขวัญเมือง สระทองหน
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 15 คน

9. กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทสม.)
ประธาน นายประสิทธ์ สระทองหน
79 หมู่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
092-7935725

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2554
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
1. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2. เสริมสร้างจิตสานึกให้แก่เยาวชนและประชาชนด้านการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน
4. ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
5. สนับสนุนการเชื่องโยงเครือข่ายการทางานภายในจังหวัดและภูมิภาค
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
1. การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่งท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างภูมิปัญญาร่วมกันของภาคีต่าง ๆ เพื่อการจัดการ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. การรณรงค์สร้างจิตสานึกอย่างเข้มข้น อันนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดารงชีวิตอย่าง
พอเพียง
คณะกรรมการ จานวน คน ได้แก่
นายประสิทธ์ สระทองหน
ประธาน
นายถนอม
สระทองหน
รองประธาน
นายขวัญเมือง สระทองหน
รอ.สาราญ
เรืองวงศ์
นางสายทอง สระทองฮ่วม
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน คน

10. กลุ่มพันธุ์ข้าว
ประธาน นายถนอม สระทองหน
21 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
085-1708309

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2550
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2550
สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิต สร้างอาชีพเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดี ให้กับสมาชิกในกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพโดยใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร จากปุ๋ยอินทรีย์ ฃีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต
จัดทาแปลงสาธิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมการผลิต
ส่งเสริมอาชีพและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ที่เหลือจากการจาหน่าย

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
คณะกรรมการ จานวน 6 คน ได้แก่
นายถนอม
สระทองหน
ประธาน
นายชัยยศ
สระทองหน
รองประธาน
นายขวัญเมือง สระทองหน
เลขานุการ
นายสูง
ป้อมปลั่ง
กรรมการ
นางสมบูรณ์ สระทองหน
กรรมการ
นายสมาน
สระทองหน
กรรมการ
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน คน

11. กลุ่มชาวนา
ประธาน นางสิริกร ชยุตชินวัตร
46/1 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2555
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนสาหรับกลุ่มฯ โดยนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อให้เกษตรกรที่มีการประกอบอาชีพทานาเหมือนกันได้มีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันทา
ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันดาเนินการ ร่วมกันรับผิดชอบกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมายและศีลธรรมอันดีของสังคมและชุมชน
- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความรัก ความเอื้ออาทร ผูกพันต่อกันด้วยความรู้สึกในการ
เป็นเจ้าของชุมชนของตนเอง โดยเรียนรู้การบริหารจัดการเป็นกลุ่ม
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีมีการพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มฯ ตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
1. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อทาการเลือกประธานกลุ่ม และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มให้เป็นผู้
ลงนามคาร้องขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน และสัญญากู้ยืมเงิน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
2. ประชุมกลุ่มฯ เพื่อจัดทาโครงการ เสนอร่างให้คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการ
ประชาคมหมู่บ้าน พิจารณารับรองโครงการ และเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสระ
พัฒนา
3. รวบรวมเงินกองทุนของกลุ่มฯ เพื่อร่วมสมทบงบประมาณ 30 % ของโครงการที่ต้องการกู้
เงินไปลงทุน
4. มอบหมายตัวแทนกลุ่มเป็นผู้นาเงินสมทบ 30 % ของกลุ่มฯ เพื่อนาไปฝากธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขากาแพงแสน และเปิดบัญชีชื่อกลุ่ม จานวน 3 คน โดยผู้มีอานาจเบิกจ่าย 2 ใน 3 ของชื่อผู้ฝาก
5. ชี้แจงกลุ่มฯ เพื่อให้ทราบและเข้าใจรายละเอียดการดาเนินงานของกลุ่ม โดยมีแผนการชาระ
เงินคืน จานวน 100,000 บาท ภายใน 1 ปี
6. เมื่อได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มฯ จะนามาดาเนินการบริหารจัดการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นตามโครงการ
คณะกรรมการ จานวน คน ได้แก่
นางสิริกร
ชยุตชินวัตร ประธาน
นางเสาวรส
ศรีวรวรรณ รองประธาน
นายอรรถพล สระทองหน รองประธาน
นางสาลี
สระทองหน
นางหวานใจ สระทองหน
นางสาคร
สระทองเวียน
นางไสว
สระทองคุ้ม
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน คน

12. กลุ่มผู้สูงอายุ
ประธาน นายวิชาญ สระทองคุ้ม

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2552
แนวคิดในการรวมกลุ่ม

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
67/1 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9440879

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
เนื่องจากผู้สูงอายุเหงา ไม่มีลูกหลานดูแล อีกทั้งทางตาบลอยากจะจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ จะได้
เรียนรู้ว่าผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่อย่างไร ทากิจกรรมอะไรบ้าง
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
ได้รับเงิน ปีละ 20,000 บาท จาก อบต. และปีละ 10,000 บาท จาก รพ. สต. เพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อกาหนดเบื้องต้น
โดยรับสมัครสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
สมาชิกแรกเข้าเสียค่าสมัคร 100 บาท และเก็บค่าฌาปนกิจจานวน 20 บาท จากนั้นถ้ามี
สมาชิกเสียชีวิตจะเก็บเงินครั้งละ 20 บาท
กิจกรรมกลุ่ม
ประชุมทุกวันที่ 25 ของเดือน โดยรวมตัวกันที่ศาลาวัดสระสี่มุมหรือวัดหนองหมูเพื่อพบปะ
พูดคุย และเข้ารับการตรวจสุขภาพจาก รพ.
พาสมาชิกไปดูงานกลุ่มผู้สูงอายุอื่น ๆ เช่น ตาบลดอกแฟก อาเภอนครชัยศรี
ร่วมกับ อบต. ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เช่น กีฬาผู้สูงอายุ ประกวดผู้สูงอายุ
คณะกรรมการ จานวน 7 คน ได้แก่
นายวิชาญ สระทองคุ้ม ประธานกลุ่ม
นายรอง ดอกเสน
เลขา
นางวิไล สระทองหน
นางเส้น สระทองหน
นายศรี ออมสิน
นายซม สระทองแอ
นายพรม สระทองโน
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 480 – 500 คน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

13. กลุ่มเกษตรพัฒนา
ประธาน นางมณี สระทองทัด
53 หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2554
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนสาหรับกลุ่มฯ โดยนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อให้เกษตรกรที่มีการประกอบอาชีพการเกษตร เหมือนกันได้มีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันทา
ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันดาเนินการ ร่วมกันรับผิดชอบกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมายและศีลธรรมอันดีของสังคมและชุมชน
- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความรัก ความเอื้ออาทร ผูกพันต่อกันด้วยความรู้สึกในการ
เป็นเจ้าของชุมชนของตนเอง โดยเรียนรู้การบริหารจัดการเป็นกลุ่ม
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มฯ ตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
1. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อทาการเลือกประธานกลุ่ม และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มให้เป็นผู้
ลงนามคาร้องขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน และสัญญากู้ยืมเงิน
2. ประชุมกลุ่มฯ เพื่อจัดทาโครงการ เสนอร่างให้คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการ
ประชาคมหมู่บ้าน พิจารณารับรองโครงการ และเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสระ
พัฒนา
3. รวบรวมเงินกองทุนของกลุ่มฯ เพื่อร่วมสมทบงบประมาณ 30 % ของโครงการที่ต้องการกู้
เงินไปลงทุน
4. มอบหมายตัวแทนกลุ่มเป็นผู้นาเงินสมทบ 30 % ของกลุ่มฯ เพื่อนาไปฝากธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขากาแพงแสน และเปิดบัญชีชื่อกลุ่ม จานวน 3 คน โดยผู้มีอานาจเบิกจ่าย 2 ใน 3 ของชื่อผู้ฝาก
5. ชี้แจงกลุ่มฯ เพื่อให้ทราบและเข้าใจรายละเอียดการดาเนินงานของกลุ่ม โดยมีแผนการชาระ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
เงินคืน จานวน 100,000 บาท ภายใน 1 ปี
6. เมื่อได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มฯ นามาดาเนินการบริหารจัดการ เพื่อให้
มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นตามโครงการ
คณะกรรมการ จานวน 24 คน ได้แก่
นางมณี
สระทองทัด ประธาน
นางกชวรรณ สระทองหน รองประธานกลุ่มฯ
นางพรพรรณ สระทองแฝง ตาแหน่ง เหรัญญิกกลุ่มฯ
นางโสภา
สุทธิกวด
นางสิริกร
ชยุตชินวัตร
นางสาวรัตนา ไข่ทอง
นางอรไท
ออมสิน
นางสาวสุกัญญา สระทองโอน
นางสน
ป้อมปลั่ง
นางสิน
สระทองโน
นางพินยุพา มูลละออง
นางสมบูรณ์ สระทองหน
นางเมธาวรรณ พุมมาธรรม
นางภิตินันท์ สระทองอุ่น
นางสาวชลธิชา สระทองเตียว
นางธัญพิชชา พุมมาธรรม
นางสาคร
สระทองเวียน
นางไสว
สระทองคุ้ม
นางดวงรัตน์ สระทองหน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
นางหวานใจ สระทองหน
นางสาลี
สระทองหน
นางสาวนิตยา สระทองหน
นางจรรยา
สระทองหน
นางสมใจ
สระทองหน
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 24 คน

14. กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
ประธาน
หมู่ที่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2559
แนวคิดในการรวมกลุ่ม

15. คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธาน นายสาทิศ สระทองหน
18 หมู่ 5 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

เพื่อให้ เป็ นช่วยเหลือสนับสนุนภาคราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม
1. ตั้งด่านร่วมกับหน่วยงาน อบต. และอาเภอ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่
2. ตั้งด่านร่วมกับสถานีตารวจภูธรกระตีบ เพื่อสกัดยาเสพติด
3. งานอานวยความสะดวกด้านการจราจร และงานต่างๆ ตามคาขอ
คณะกรรมการ จานวน 4 คน ได้แก่
นายสูง ป้อมปลั่ง
นายนิมิตย์ สระทองเวียน
นายวิเชียร สระทองที
นายประมวล ป้องปลั่ง
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2551
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
พระราชบัญญัตลิ ักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551

งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
081-8585408

3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. วัดหนองหมู จัดสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2544

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
1. การช่วยเหลือ แนะนา และให้คาปรึกษาผู้ใหญ่บา้ น
2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
3. การทางานตามทีน่ ายอาเภอมอบหมาย
4. การทางานตามทีผ่ ู้ใหญ่บ้านร้อง
5. การบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น
6. การบริหารจัดการกิจกรรมในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน

- เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
- ใช้ในการจัดกิจกรรมประเพณี

2. คลองชลประทาน

- ใช้ในการทาการเกษตร

3. คลองเจริญสุข

- ใช้ในการทาการเกษตร

4. หอถังประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง

- ใช้ในการอุบโภค บริโภค ในชุมชน
ตั้งอยู่ที่ บ้าน นางสุทธิดา ศรีศศลักษณ์
ตั้งอยู่ที่ บ้าน นายยันต์ พุมมาธรรม
ในอดีตใช้สาหรับดื่มกิน ปัจจุบันใช้ทาการเกษตร

5. สระหนองหมู
6. ป่าช้า (ที่ราชพัสดุ)
7. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
4. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง

ประกอบพิธีกรรมไทยทรงดา ที่เก็บกระดูกบรรพบุรุษ
- ใช้สาหรับประชุมประชาคมหมู่บ้าน
- ใช้ทากิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
1. กองทุนหมู่บ้าน
5. หน่วยงานภาคีภายนอก
1. โรงเรียนบ้านสามัคคี

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
เนื่องจากกลุ่มนี้ผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในระดับอาเภอและระดับจังหวัด
ว่ามีการดาเนินงานที่ดี และจัดอยู่ในกลุ่มระดับ 2A ทาให้ได้รับเงินเพิ่ม จานวน 300,000 บาท
เพื่อนามาบริหารจัดการในกลุ่ม
- แหล่งให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

แนวทางการเขียนสรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 5 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทุนระดับบุคคล จานวน 13 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (1) นายสาทิศ สระทองหน เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5, ประธาน

คณะกรรมการหมู่บ้าน, ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน (2) นายถนอม สระทองหน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5, คณะกรรมการ
หมู่บ้าน, ด้านการเกษตร ทานา, ด้านการประมง เลี้ยงกุ้ง , อาสาสมัคร ทสม. ดูแลต้นไม้วัดหนองหมู (3) นายชัยยศ สระทองหน เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5,
คณะกรรมการหมู่บ้าน, ด้านการประมง, คอมพิวเตอร์ (4) นายประสิทธิ์ สระทองหน เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 5, คณะกรรมการ
หมู่บ้าน, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา, กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) (5) นายขวัญเมือง สระทองหน เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 5, คณะกรรมการหมู่บ้าน, รองประธานกลุ่มออมทรัพย์ , รองประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน, เลขานุการกลุ่ม SML,
เหรัญญิกกลุ่มพันธุ์ข้าว, (6) นายแอ สระทองหน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจักสานไม้ไผ่ หวาย ทุกชนิด โดยปลูกไผ่พันธุ์สีสุกไว้ เพื่อใช้ในการจัก สาน ตามที่ลูกค้าต้องการ
เช่น หาบ กระจาด สาแหรก ชะลอม หมวกจีน ไม้ขัดแตะ ตะค่องกะบุง เป็นช่างไม้ ปลูกบ้านไม้ บ้านเรือนไทยทรงดา (7) นายทรง สระทองหน เป็นผู้ประกอบพิ ธีกรรม
ไทยทรงดา ด้านหมอเมือง (8) นายทราย สระทองอุ่น เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ไทยทรงดา ด้านหมอเมือง (9) นางจรรยา สระทองหน เป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี, ร่วมมือประกอบอาหารในกลุ่ม (10) นายวิชาญ สระทองคุ้ม ประธานกลุ่มออมทรัพย์ , ประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน, ประธานกลุ่มประมง, ประธานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตาบลสระพัฒนา (11) นางวิไล สระทองหน เป็น ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านของชาวไทยทรงดา ด้วยกี่โบราณ กี่กระตุก เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ไทยทรงดา
(12) นางไสว สระทองคุ้ม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ไทยทรงดา (13) นายสนอง สระทองหน เป็นหมอดินอาสา มีกลุ่มองค์กร หน่วยงาน จานวน 15
กลุ่ม และแหล่งประโยชน์ ได้แก่ 7 แหล่ง ซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในการจัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของหมู่ที่ 5
การสารวจศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ทุนทางสังคมรายหมู่บ้าน หมู่ที่....6....อบต.....สระพัฒนา.......ผู้เก็บข้อมูล...........................................................................................

คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทัง้ ในระดับบุคคล กลุ่ม/องค์กร หน่วยงาน และแหล่งประโยชน์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการในหมู่บา้ นหรือชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทัง้ หมดของตาบล ในแต่ละหมู่บา้ นเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุมชน ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือชุมชนจัดการเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของท้องถิ่นตนเอง
หมู่บ้าน

หมู่ที่… 6…..

ทุนทางสังคม

บุคคล
1. นายสายยันต์ สระทองแฝง
ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180

2. นายสาคร สระทองปลั่ง
ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
3. นายประสิทธิ์ สระทองปลั่ง
ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
4. นายประเสริฐ สระทองปลั่ง
ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน

ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น

- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
- ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มออมทรัพย์
- ประธานกรรมการหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
- ประธานกลุ่มประปาหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
- ประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- กรรมการประปาหมู่บ้าน
- กรรมการกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
- กรรมการหมู่บ้าน
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- กรรมการประปาหมู่บ้าน
- กรรมการกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
- กรรมการหมู่บ้าน
- สมาชิก อบต.
- กรรมการหมู่บ้าน

จ.นครปฐม 73180
5. นายเสนีย์ สระทองอุ่น
ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
6. นายวิทยา จินดารัตน์
- 57 ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
- 089-8067800
7. นางถนอม จงแก้ววิจิตร
- 56 ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
8. นางแพ สระทองแฝง
- 62 ม.6 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
9. นายอรุณ สระทองแพ
- 24/3 ม. 6 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
10. นางสมใจ เวกชาลิกานน
- 81 ม. 6 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
กลุ่มทางสังคม แหล่งเรียนรู้ องค์กรชุมชน
1. กลุ่มตัดเย็บผ้าโหล
ประธานกลุ่ม นางแข สระทองแฝง

- สมาชิก อบต.
- กรรมการหมู่บ้าน
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการเขียนป้าย การผูกผ้างานพิธีต่างๆ เป็นอาสาพัฒนา
ดีเด่นของตาบลสระพัฒนา
- เป็นหมอชาวบ้านรักษาแผนโบราณ
- เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมของชาวไทยทรงดา
- เป็นหมอชาวบ้านรักษาแผนโบราณ
- เป็นหมอนวดแผนโบราณ

- เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

- 33/1 ม. 6 ต.สระพัฒนา
- อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-7058260
2. กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
ประธานกลุ่ม นางปิ่น สระทองปัง
- 92 ม. 6 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
3. กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ประธานกลุ่ม นางปิ่น สระทองปัง
- 92 ม. 6 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-3785356
4. กลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่ม นายสายยันต์ สระทองแฝง
- 33/1 ม. 6 ต.สระพัฒนา
- อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-7058260
5. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
ประธานกลุ่ม นายสายยันต์ สระทองแฝง
- 33/1 ม. 6 ต.สระพัฒนา
- อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-7058260
6. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ประธานกลุ่ม นายสายยันต์ สระทองแฝง

- เป็นกลุ่มที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าพื้นบ้านของชาวไทยทรงดา
และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
- เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือจัดกิจกรรมในชุมชน และสนับสนุนการเพิ่มรายได้
ของครัวเรือน

- ส่งเสริมการออมทรัพย์
- ดูแล และบารุงรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน

- เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลืองานศพเบื้องต้นให้แก่สมาชิก

- ให้สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เช่นทาเกษตรกรรม
ค้าขาย

- 33/1 ม. 6 ต.สระพัฒนา
- อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-7058260
7. กลุ่มชาวนา
ประธานกลุ่ม นายอรุณ สระทองแพ
ม. 6 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-7058260
8. กลุ่ม อสม.
ประธาน นางสมศรี สระทองคา
ม. 6 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-7058260
9. กลุ่มประปาหมู่บ้าน
ประธานกลุ่ม นายสายยันต์ สระทองแฝง
- 33/1 ม. 6 ต.สระพัฒนา
- อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-7058260
แหล่งประโยชน์
1. ศาลเจ้าพ่อเพชรน้าค้าง
หมู่ที่ 6 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180

- เป็นสวัสดิการให้กับหมู่บ้าน เช่น ทาไฟสาธารณะ สร้างศาลากลางหมู่บ้าน
- ส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มในด้านการเกษตร

- มีการรณรงค์เรื่องสุขภาพต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดัน คัดกรองโรค
- ตรวจลูกน้ายุงลาย ทรายอะเบท
- มีทีมเฉพาะกิจสุ่มตรวจลูกน้ายุงลาย
- ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
- จิตอาสาในการดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ในตาบล
- อบรมกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- ให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนในพื้นที่
- ดูแลบริหารจัดการน้าในหมู่บ้าน ซ่อมบารุง
- บริหารจัดการเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน

- เป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นที่จัดประชุมประชาคม และจัดกิจกรรมต่างๆ

2. อ่างอัมบ้า
หมู่ที่ 6 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
3. ลาลางอ้อกะทุง
หมู่ที่ 6 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง
1.
2.
หน่วยงานภาคีภายนอก
1. เกษตรอาเภอกาแพงแสน
2.พัฒนาชุมชนอาเภอกาแพงแสน
3. ประมงอาเภอกาแพงแสน

- เป็นแหล่งน้าสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และเพาะพันธุ์สัตว์น้า
- เป็นแหล่งน้าสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและเพาะพันธุ์สัตว์น้า

- ติดต่อประสานงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตรกับประชาชน
- ติดต่อประสานงาน และให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
- ติดต่อประสานงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

สรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 6 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทุนระดับบุคคล จานวน 10 คน ได้แก่ นายวิทยา จินดารัตน์ ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับการเขียนป้าย การผูกผ้างานพิธีต่างๆ เป็นอาสาพัฒนาดีเด่นของตาบลสระพัฒนา นางถนอม จงแก้ววิจิตร เป็นหมอชาวบ้านรักษาแผนโบราณ นางแพ สระทอง
แฝง เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมของชาวไทยทรงดา นายอรุณ สระทองแพ เป็นหมอชาวบ้านรักษาแผนโบราณ นางสมใจ เวกชาลิกานน เป็นหมอนวดแผนโบร าณ ฯลฯ
กลุ่มทางสังคม จานวน 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บผ้าโหล เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเพิ่มรายได้ในครัวเรือน กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน เป็นกลุ่ม ที่ร่วมกันอนุรักษ์
และสืบสานการทอผ้าพื้นบ้านของชาวไทยทรงดา และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเพิ่มรายได้ในครัวเรื อน กลุ่มสตรีแม่บ้าน เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือจัดกิจกรรมใน
ชุมชน และสนับสนุนการเพิ่มรายได้ของครัวเรือน แหล่งประโยชน์ ศาลเจ้าพ่อเพชรน้าค้าง อ่างอัมบ้า ลาลางอ้อกะทุง เป็นที่ที่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 และหมู่ใกล้เคียงใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ทุนทางสังคมรายหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่ท…ี่ 7…..

ทุนทางสังคม
บุคคล
1. นายวิชัย สระทองโดย
- 53 ม.7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-9215531

2. นางพนารัตน์ สระทองโดย
- 53 ม.7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-9215531

ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น
- ผู้ใหญ่บา้ น
- ประธานกรรมการหมู่บ้าน
- ประธานกองทุนหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มสมุนไพรบ้านหนองเทียม
- ประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
- กรรมการสภาวัฒนธรรมตาบล
- กรรมการวัดหนองหมู
- กรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบล
- คณะทางานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
- เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้นาในการให้ความรูด้ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- วิทยากร ให้กับ อบต. ,อาเภอ ในการให้ความรูเ้ กี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- กรรมการสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนาและเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน
- กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
- ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน
- รองประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตาบล
- วิทยากรให้ความรู้ กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
1. กศน.ตาบลสระพัฒนา เรื่องการแปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม,ข้าวตัง, ทองม้วน)
2. อบต.ห้วยม่วง (โครงการฟื้นฟูนาท่
้ วม) เรื่องการทาสบู่,แชมพูสระผม
3. ร.ร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในการให้ความรู้กับเด็กนักเรียน ชั้น ป.4
– 5 เรื่องการทาน้ายาเอนกประสงค์
4. อบต.สระพัฒนา เรื่องการฝึกอาชีพ
5. กลุ่มแม่บ้านสตรี เรื่องการทาสบู่ใยไหม

3. นางเฉลา สระทองฮ่วม
- 5 ม. 7 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
4. นางบิน สระกบแก้ว
- 77 ม.7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
5. นายแอ สระกบแก้ว
- 36 ม. 7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
6. นายโทน สระกบแก้ว
- 35 ม. 7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
7. นายสมัย อุดพวง
ม. 7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
8. นายแหวน สระทองเทียน
ม. 7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
9. นายพิพฒ
ั น์ สระทองฮ่วม
ม. 7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
10. นายสมหวัง กอรี
ม. 7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
กลุ่มทางสังคม แหล่งเรียนรู้ องค์กรชุมชน
1. กลุ่มสมุนไพรบ้านหนองเทียม

- เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมของชาวไทยทรงดา เช่น งานพิธีกรรมเกี่ยวกับงานแต่งงาน , งานศพ
, งานเสนเรือน ,ทาขวัญ ขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งการประกอบพิธีกรรมของชาวไทยทรงดา ต้องมี
บุคคลที่สามรถทาพิธีกรรมหรือเรียกอีกอย่างว่า แม่มด ในการทาพิธีกรรมต่างๆ
- เป็นผู้ช่วยในการประกอบพิธีกรรมของชาวไทยทรงดา เช่น งานพิธีกรรมเกีย่ วกับงานแต่งงาน
, งานศพ , งานเสนเรือน ,ทาขวัญ ขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งการประกอบพิธกี รรมของชาวไทยทรงดา
ต้องมีผู้ช่วยแม่มด หรือผู้ช่วยผู้ประกอบพิธีการ เช่นการเตรียมของเซนไหว้ การเตรียมอุปกรณ์
หรือของใช้ต่างๆ ในการประกอบพิธีกรรม
- เป็นผู้อนุรักษ์การ จักรสานเครื่องใช้จากไม้ไผ่ เช่นการจักรสานเครื่องใช้ไม่ไผ่ไว้สาหรับ
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยทรงดา ไว้ใช้สาหรับกิจกรรมและงานต่างๆ
- เป็นผู้อนุรักษ์การ จักรสานเครื่องใช้จากไม้ไผ่ เช่นการจักรสานเครื่องใช้ไม่ไผ่ไว้สาหรับ
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยทรงดา ไว้ใช้สาหรับกิจกรรมและงานต่างๆ
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
- กรรมการหมู่บ้าน
- กรรมการกุล่มฌาปณิจหมู่บ้าน
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- กรรมการหมู่บ้าน
- กรรมการกุล่มฌาปณิจหมู่บ้าน
- สมาชิก อบต.สระพัฒนา
- กรรมการหมู่บ้าน
- สมาชิก อบต.สระพัฒนา
- กรรมการหมู่บ้าน
- เป็นกลุ่มที่ร่วมกันอนุรักษ์ และส่งเสริมการนาสมุนไพรไทยในท้องถิ่นมาทาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้

ประธานกลุม่ นายวิชัย สระทองโดย
- 53 ม.7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-9215531
2. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
ประธานกลุม่ นายวิชัย สระทองโดย
- 53 ม.7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-9215531
3. กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ประธานกลุม่ นางพนารัตน์ สระทองโดย
- 53 ม.7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-9215531
4. กลุ่มเลี้ยงกุ้งปลอดสาร
ประธานกลุม่ นายวิชัย สระทองโดย
- 53 ม.7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-9215531
5. กองทุนหมู่บ้าน
ประธานกลุม่ นายวิชัย สระทองโดย
- 53 ม.7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
- 081-9215531
6. กลุ่มประปาหมู่บ้าน
ประธานกลุม่ นายวิชัย สระทองโดย
- 53 ม.7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180

ในชีวิตประจาวัน
และจาหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม
- เป็นกลุ่มที่ร่วมกันให้ความรู้และส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียงโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกผักปลอดสารพิษ และปลูกข้าวไรช์เบอรี

- เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือจัดกิจกรรมในชุมชนและสนับสนุนการเพิ่มรายได้ของ
ครัวเรือน รวมกลุ่มกันทาผลิตภัณฑ์สบู่ใยไหม

- รวมกลุ่มในการนาจุลินทรีย์หน่อกล้วย มาปรับสภาพน้าและเลีย้ งกุ้ง เพื่อให้กุ้งปลอดสาร
และลด /เลิกการใช้สารเคมี ในการปรับสภาพน้าในการเลี้ยงกุ้งซึ่งอาจเกิดสารตกค้าง

- เป็นกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการออมทรัพย์ของประชาชนในหมู่บ้าน ทุกวันที่ 1 ของทุก
เดือน
- เป็นกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อกู้ยืมเงินเของกองทุน เพื่อนาไปลงทุนของประชาชนในหมู่บ้าน กู้ได้
ทุกวันที่ 1 ของเดือน
- จัดสวัสดิการเกี่ยวกับเงินค่าฌาปนกิจศพของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7

- ดูแลบริหารจัดการน้าในหมู่บ้าน ซ่อมบารุง
- บริหารจัดการเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน

- 081-9215531
แหล่งประโยชน์
1. ศาลากลางหมู่บา้ น
หมู่ที่ 7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทียม
หมู่ที่ 7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
3. ลานกีฬา
หมู่ที่ 7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
4. ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว
หมู่ที่ 7 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73180
หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง
1.
2.
หน่วยงานภาคีภายนอก
1. เพื่อนพึ่งภา
2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3 . กศน.
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
5. มหาวิทยาลัยมหิดล
6. สาธารณสุขอาเภอ
7. พัฒนาชุมชนอาเภอ
8. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 18
9. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

- เป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นที่จดั ประชุมประชาคม และจัดกิจกรรมต่างๆ
- เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เด็กก่อนวัยเรียน
- เป็นสถานที่ออกกาลังกาย และใช้จัดกิจกรรมต่างๆ
- เป็นที่บริการนักท่องเที่ยวที่เข้าชมผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ของ กลุม่ สมุนไพรบ้านหนอง
เทียม ,
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง, กลุ่มสตรีแม่บา้ น,กลุม่ เลีย้ งกุ้งปลอดสาร, กลุ่ม
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน
-

ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ปลอดสาร
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี,ข้าวตัง
ส่งเสริมการอบรมศึกษาดูงาน
ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการเกษตร
ส่งเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งปลอดสารด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย
ส่งเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งปลอดสารด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย
ส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการตั้งศูนย์ท่องเที่ยวหมู่บา้ น(ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว

สรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 7 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทุนระดับบุคคล จานวน 10 คน โดยการขับเคลื่อนของผู้นาชุมชนคือ นายวิชัย สระทองโดย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและ
ประธานกลุ่มต่าง ๆ ในการส่งเสริมและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่ 7 การให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การนาความรู้ที่ได้ไปอบรมศึกษาจากภายนอก
นามาใช้ในพื้นที่ให้ได้ประโยชน์ เช่นการส่งเสริ มการทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ นามาใช้การปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ร่างกายปลอดสารพิษ จึงได้มีการรวมกลุ่มทางสังคมขึ้น จานวน 5 กลุ่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างพอเพียง และพึ่งพาตนเองได้ แหล่ง
ประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน และเป็นศูนย์กลางในการในการประชุม และจัดทากิจกรรมต่างๆ ของหมู่ที่ 7 คือศาลากลางหมู่บ้าน

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุ มชน ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือ
ชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

หมู่ที่ 8 1. ระดับบุคคล
1. นายสาธิต คุณวัชระกิจ
22 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
085-2927778

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
- ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

2. นางสาววิน ขันทองดี
3 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-8068790

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
- รองประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- รองประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- เหรัญญิกกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน

3. นางนงนุช ปานณรงค์
39/1 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
091-2753998

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
- รองประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน
- รองประธานกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน

4. นางสาวอัจฉราภรณ์

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 8

คุณวัชระกิจ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

22/1 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
086-6222722

- เลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้าน
- เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน

5. นายสาลี ชูแก้วไม้
29 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
083-1093581

- ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
- ปราชญ์ชาวบ้านด้านช่างไม้
- คณะกรรมการหมู่บ้าน

6. นางฉลอม ทองขาว
11 ม.8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-9962117
7. นายพงษ์รัก ศรีสมุทร
ม.8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
084-8015517
8. นายพัลลภ ระกาพันธุ์
56 ม.8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

- ผู้นาด้านวัฒนธรรม ประเพณี เช่น ประเพณีทาบุญกลางบ้าน
- เป็นครูโรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม

9. นางสุดใจ เขียนสังข์
ม.8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน

- อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
- กรรมการหมู่บ้าน

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 8

- ประธานประชาคมหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

จังหวัดนครปฐม
10. นางศรีไพร ทองดอนอ่า
ม.8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

- กรรมการหมู่บ้าน

2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ประธาน นายสาธิต คุณวัชระกิจ
22 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
085-2927778

- ให้สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เช่นทาเกษตรกรรม ค้าขาย
- ให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กในหมู่บ้านตั้งแต่ อนุบาล – ม.6
- เป็นสวัสดิการให้กับหมู่บ้าน เช่น ทาไฟสาธารณะ สร้างศาลากลางหมู่บ้าน
- ใช้ในกิจกรรมในหมู่บ้าน เช่น ประเพณีในหมู่บ้าน

2. กลุ่มสตรี
ประธาน นางสาวอัจฉราภรณ์ คุณวัชระกิจ
22/1 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
086-6222722

- ให้สมาชิกดูงานโดยประสานกับอาเภอ และอบต.
- ให้สมาชิกมีการฝึกอาชีพ เช่น สานตะกร้า ทาน้ายาล้างจาน ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยแก้ว

3. กลุ่มราษฎรทาการเกษตร
ประธาน นางสาววิน ขันทองดี
3 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน

- ให้เกษตรกรกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพ
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจชุมชน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

จังหวัดนครปฐม
089-8068790
4. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
ประธาน นายสาลี ชูแก้วไม้
29 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
083-1093581

- มีการรณรงค์เรื่องสุขภาพต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดัน คัดกรองโรค
- ตรวจลูกน้ายุงลาย ทรายอะเบท
- มีทีมเฉพาะกิจสุ่มตรวจลูกน้ายุงลาย
- ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
- จิตอาสาในการดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ในตาบล
- อบรมกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- ให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนในพื้นที่

5. กลุ่มประปาหมู่บ้าน
ประธาน นางสาววิน ขันทองดี
3 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-8068790
3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. คลองดินหมู่ 8
2. คลองชลประทาน
3. ศาลากลางหมู่บ้าน

- ดูแลบริหารจัดการน้าในหมู่บ้าน ซ่อมบารุง
- บริหารจัดการเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน

- ใช้ในการทาการเกษตร การทาบ่อกุ้ง
- ใช้ในการทาการเกษตร
- ใช้ในการประชาคมหมู่บ้าน
- ประชุมกองทุนหมู่บ้าน
- เลือกตั้ง

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

4. ลานกิจกรรมบ้านครูฉลอม

- ใช้ในการจัดกิจกรรมประเพณี
- ใช้ในการจัดแข่งกีฬา
- ใช้ในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม อสม.
- มีอุปกรณ์กีฬาให้เด็กและเยาวชนใช้ประโยชน์

5. ศาลเจ้าพ่อปู่เสื้อ แม่เสื้อ
6. เสียงตามสาย

- เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
- ใช้ในการประกาศข่าวสารให้ชาวบ้านทราบ
- แจ้งข่าวสารของโรงเรียน
- อสม. ใช้ในการแจ้งข่าวสารให้สมาชิกรับทราบ

4. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง
1. ประปาหมู่บ้าน
2. หมู่บ้านจัดการตนเอง

- ด้านการใช้น้าภายในหมู่บ้าน
- ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้มะกรูด

แนวทางการเขียนสรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 8 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทนุ ระดับบุคคล จานวน 10 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (1) นายสาธิต คุณวัชระกิจ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะ

กรมการหมู่บ้าน, ประธานกองทุนหมู่บ้าน (2) นางสาววิน ขันทองดี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 , รองประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ,รองประธานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน, เหรัญญิกกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (3) นางนงนุช ปานณรงค์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ,รองประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน, เหรัญญิกกองทุน
หมู่บ้าน, รองประธานกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (4) นางสาวอัจฉราภรณ์ คุณวัชระกิจ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 8 ,เลขานุการ
คณะกรรมการหมู่บ้าน, เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (5) นายสาลี ชูแก้วไม้ เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
(อสม.) ,ปราชญ์ชาวบ้านด้านช่างไม้,คณะกรรมการหมู่บ้าน (6) นางฉลอม ทองขาว เป็นผู้นาด้านวัฒนธรรม ประเพณี เช่น ประเพณีทาบุญกลางบ้าน, เป็นครูโรงเรียน
วัดปทุมทองสุทธาราม (7) นายพงษ์รัก ศรีสมุทร เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา (8) นายพัลลภ ระกาพันธุ์ เป็นประธานประชาคมหมู่บ้าน
(9) นางสุดใจ เขียนสังข์ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ,กรรมการหมู่บ้าน (10) นางศรีไพร ทองดอนอ่า เป็นกรรมการหมู่บ้าน มีกลุ่มองค์กร หน่วยงาน
จานวน 5 กลุ่ม และแหล่งประโยชน์ ได้แก่ 6 แหล่ง ซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในการจัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของหมู่ที่ 8

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลั กษณะของทุนและศักยภาพของชุมชน ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือ
ชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

หมู่ที่ 8 1. ระดับบุคคล
1. นายดนัย อาจณรงค์ฤทธิ์
หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-8088706

- กานันตาบลสระพัฒนา
- ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
- ประธานกลุ่ม SML

2. น.ส.ศิริรักษ์ เขียวขา
หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 081-8589324
3. นายสมศักดิ์ ระย้าย้อย
หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
4. นายสาเร็จ วรรณคะนึง
หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
- รองประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- รองประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
- รองประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน

5. นายสมชาย ตั้งมานะสิริ

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 9

- ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา
- รองประธานกลุ่ม SMS
- กรรมการกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
10 ม.9 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
084-0040308

6. นางสาวชลนี แซ่ห่าน
64/1 ม.9 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
7. ร.ต.ชูเดช วัชรสุขุม
79 ม.9 ต.สระพัฒนา
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
081-8570218
8. นอ.หญิงรัชนี ทองมี

ม.9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
9. นางกี แซ่ล้อ
ม.9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ประธาน นายดนัย อาจณรงค์ฤทธิ์

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร
- คณะกรรมการหมู่บ้าน
- กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
- กรรมการกลุ่ม SML
- ประธานกลุ่ม อสม.
- ประธานกลุ่ม ประปาหมู่บ้าน
- กรรมการกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทาขนมไทย (ขนมต้ม เป็นต้น)
- เป็นผูม้ ีความรู้ด้านโหราศาสตร์

- ประธานกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ
- ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน
- อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

- ให้สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เช่นทาเกษตรกรรม ค้าขาย

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-8088706
2. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
ประธาน นายดนัย อาณรงค์ฤทธิ์
หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 081-8088706
4. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
ประธาน นายสมชาย ตั้งมานะสิริ
หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

5. กลุ่มประปาหมู่บ้าน
ประธาน นายสมชาย ตั้งมานะสิริ
หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
6. กลุ่ม SML
ประธาน นายดนัย อาณรงค์ฤทธิ์
หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 081-8088706
7. กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นสวัสดิการให้กับหมู่บ้าน เช่น ทาไฟสาธารณะ สร้างศาลากลางหมู่บ้าน
- ให้สมาชิกออมทรัพย์

- มีการรณรงค์เรื่องสุขภาพต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดัน คัดกรองโรค
- ตรวจลูกน้ายุงลาย ทรายอะเบท
- มีทีมเฉพาะกิจสุ่มตรวจลูกน้ายุงลาย
- ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
- จิตอาสาในการดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ในตาบล
- อบรมกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- ให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนในพื้นที่
- ดูแลบริหารจัดการน้าในหมู่บ้าน ซ่อมบารุง
- บริหารจัดการเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน
- จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในการ เพื่อนาเงินมาพัฒนาหมู่บ้านในการสร้างแท็งน้า

- ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
ประธาน นอ.รัชนี ทองมี
หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. คลองส่งน้า
2. หอถังประปาหมู่บ้าน
3. จุดตรวจบริการประชาชน (งานจราจร สภ.กระตีบ)
4. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

- ใช้ในการทาการเกษตร การทาบ่อกุ้ง
- ใช้ในการอุปโภคบริโภค
- ดูแลความปลอดภัย

แนวทางการเขียนสรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 9 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทนุ ระดับบุคคล จานวน 9 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (1) นายดนัย อาจณรงค์ฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะ

กรมการหมู่บ้าน, ประธานกองทุนหมู่บ้าน (2) นายสมศักดิ์ ระย้าย้อย เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น (3) นางสาวศิริรักษ์ เขียวขา เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (4) นายสมชาย ตั้ง
มานะสิริ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา (5) นายมนัส สกุลลีรุ่งโรจน์ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา มีกลุ่มองค์กร
หน่วยงาน จานวน 7 กลุ่ม และแหล่งประโยชน์ ได้แก่ 3 แหล่ง ซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในการจัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของหมู่ที่
9

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุมชน ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือ
ชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

หมู่ที่ 10 1. ระดับบุคคล
1. นางณภาภัช ขจรบุญนานนท์
125 หมู่ที่ 10 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-7903679

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- เป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- เป็นประธานกลุ่มสตรีหมู่บ้าน
- เป็นกรรมการกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- เป็นกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
- เป็นกรรมการกลุ่มประปาหมู่บ้าน
- เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพร และเกษตรกรรม
- เป็นรองประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- เป็นรองประธานคณะกรรมการน้าประปาบ้านหนองพงนก
- เป็นรองประธานกลุ่มเกษตร
- เป็นแพทย์ประจาตาบล และ อสม.
- เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน

2. นายสมชาย ลาวัณย์วิสุทธิ์
๑ หมู่ที่ 10 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9418024
3. นายสมพงษ์ แก้วไทยเจริญ
177 หมู่ ที่ 10 ต าบลส ระพั ฒ นา อ าเภ อ
กาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
088-2293768
4. นายสังเวียน พุทธกัญญา
- เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเสียง และงานด้านช่างไม้
125 หมู่ที่ 10 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน - เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
จังหวัดนครปฐม
089-7903679
5. นายสง ขจรบุญนานนท์
125 หมู่ที่ 10 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-7903679
6. ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ
22/1 หมู่ที่ 8 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-8372760
7. นายหยวก พัดไสว
29 หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
083-1093581
8. นายปรีชา ธัญรัตนศรีสกุล
11 ม.10 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-1430309
9. นางอารีย์ ทองอร่าม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
- เป็นปฏิคมและประชาสัมพันธ์กลุ่มเกษตรบ้านหนองพงนก
- เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหนองพงนก
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม
- เป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน
- เป็นประธานน้าประปาบ้านหนองพงนก
- เป็นประธานกลุ่มเกษตรบ้านหนองพงนก
- เป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์
- เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้าน
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิชาการการเกี่ยวกับการศึกษา

- มีความเชี่ยวชาญด้านงานจักสาน

- มีความเชี่ยวชาญด้านการทาขนมโบราณ
- ประธานกลุ่ม SML
- รองประธานกองทุนหมู่บ้าน
- รองประธานกลุ่มออมทรัพย์
- คณะกรรมการหมู่บ้าน
- มีความเชี่ยวชาญด้านการทาอาหารต่างๆ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
42 ม.10ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-1430309

2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
1. กลุ่มสตรี
ประธาน นางณภาภัช ขจรบุญนานนท์
125 หมู่ ที่ 10 ต าบลส ระพั ฒ นา อ า เภ อ
กาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-7903679
2. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ประธาน นายสง ขจรบุญนานนท์
125 หมู่ ที่ 10 ต าบลส ระพั ฒ นา อ าเภ อ
กาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-7903679

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นประธานกลุ่มเย็บผ้าโหล
- เป็นรองประธานกลุ่มสตรีหมู่บ้าน
- เป็นรองประธานกลุ่มSML
- เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- เป็นกรรมการกลุ่มน้าประปาบ้านหนองพงนก
- เป็นกรรมการกลุ่มเกษตรบ้านหนองพงนก
- เป็นกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
- เป็นกรรมการคณะกรรมการหมู่บ้าน
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2544 มีการรวมกลุ่มกัน
- เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือจัดกิจกรรมในชุมชนและสนับสนุนการเพิ่มรายได้ของครัวเรือน
- ติดต่อและประสานงานกับอาเภอ และอบต.
- มีคณะกรรมการ จานวน 15 คน
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2544 มีแนวคิดการจัดตั้งในการรวมกลุ่มเนื่องจากได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจานวน 1 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกฯ กู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพ
- ต้องสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ จึงจะสามารถกู้เงินได้
- ให้สมาชิกฯ กู้ยืมรายละประมาณ 20,000.- บาท ส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ย(ร้อยละ 7.2 ต่อปี)
ปีละ 1 ครั้ง
- เงินที่ได้จากดอกเบี้ย นาไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ซ่อมแซมไฟฟ้า เสียงตามสายใน
หมู่บ้านและทุนการศึกษาให้เด็ก เป็นต้น
- ประชุมปีละ 4 ครั้ง(ประชุมทุก 3 เดือน)

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

- มีคณะกรรมการ จานวน 15 คน มีสมาชิกประมาณ 150 คน
- สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เช่น ทาเกษตรกรรม ค้าขาย ฯลฯ
3. กลุ่มออมทรัพย์
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2544 มีแนวคิดการจัดตั้งในการรวมกลุ่มเนื่องจากได้รับ
ประธาน นายสง ขจรบุญนานนท์
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจานวน 1 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกฯ กู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพ
125 หมู่ ที่ 10 ต าบลส ระพั ฒ นา อ าเภ อ - ต้องสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ จึงจะสามารถกู้เงินได้
กาแพงแสน
- ให้สมาชิกฯ กู้ยืมรายละประมาณ 20,000.- บาท ส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ย(ร้อยละ 7.2 ต่อปี)
จังหวัดนครปฐม
ปีละ 1 ครั้ง
089-7903679
- เงินที่ได้จากดอกเบี้ย นาไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ซ่อมแซมไฟฟ้า เสียงตามสายใน
หมู่บ้านและทุนการศึกษาให้เด็ก เป็นต้น
- ประชุมปีละ 4 ครั้ง(ประชุมทุก 3 เดือน)
- มีคณะกรรมการ จานวน 15 คน มีสมาชิกประมาณ 150 คน
- สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เช่น ทาเกษตรกรรม ค้าขาย ฯลฯ
4. กลุ่ม SML
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.254๘ มีแนวคิดการจัดตั้งในการรวมกลุ่มเนื่องจากได้รับ
ประธานกลุ่ม นายปรีชา ธัญรัตนศรีสกุล
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจานวน ๒๐๐,๐๐๐บาท
11 ม.10 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
- ดาเนินการโดยซื้อจักรเย็บผ้า และปล่อยให้สมาชิกเช่าเป็นรายเดือน เก็บเดือนละ 100 บาท
จังหวัดนครปฐม
- เงินที่ได้จากค่าเช่า นาไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ ได้แก่ สร้างศาลาอยู่ดีมีสุข ซ่อมแซมไฟฟ้า
089-1430309
เสียงตามสายในหมู่บ้าน เป็นต้น
- ประชุมปีละ 1 ครั้ง
- มีคณะกรรมการ จานวน 8 คน มีสมาชิกประมาณ 20 คน
- เพื่อให้ชาวบ้านมีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
5. กลุ่มเย็บผ้าโหล
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2544 มีแนวคิดการจัดตั้งในการรวมกลุ่มเนื่องจากได้รับ
ประธานกลุ่ม นางอารีย์ ทองอร่าม
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหมู่บ้านละ 100,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อให้สมาชิกฯ
33 หมู่ที่ 10 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน กูย้ ืมเงินในการประกอบอาชีพ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
จังหวัดนครปฐม
087-3641343

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

- ต้องสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ จึงจะสามารถกู้เงินได้
- ส่งคืนเงินต้น ปีละ 2 ครั้ง( 6เดือนส่ง 1 ครั้ง )
- ประชุมปีละ 1 ครั้ง
- มีสมาชิกกลุ่ม จานวน 10 คน
6. กลุ่มประปาหมู่บ้าน
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2542 มีแนวคิดการจัดตั้งในการรวมกลุ่มเนื่องจากต้องมีการ
ประธาน นายสง ขจรบุญนานนท์
บริหารการจัดเก็บค่าน้าให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงแต่งตั้งคนในหมู่บ้านเป็นกรรมการโดยการ
125 หมู่ ที่ 10 ต าบลส ระพั ฒ นา อ าเภ อ คัดเลือกจากการประชุมหมู่บ้าน
กาแพงแสน
- ราคาค่าน้า 5 บาท ต่อ 1 หน่วย
จังหวัดนครปฐม
- ประชุมปีละ 3 ครั้ง(ประชุมทุก 4 เดือน)
089-7903679
- มีคณะกรรมการ จานวน 14 คน
- กาไรที่ได้จากการบริหารจัดเก็บค่าน้าที่ได้ จะเก็บไว้ซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบน้าประปา และ
ช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์บางส่วน
7. กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2544
ประธาน ณภาภัช ขจรบุญนานนท์
- เป็นหมู่บ้านเกรด A+
125 หมู่ ที่ 10 ต าบลส ระพั ฒ นา อ าเภ อ - ประชุมปีละ 12 ครั้ง(ประชุมทุก 1 เดือน)
กาแพงแสน
- มีคณะกรรมการ จานวน 20 คน
จังหวัดนครปฐม
- คณะกรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่ตวจสอบดูแลการทางานของทุกกลุ่มภายในหมู่บ้าน ให้มีความ
089-7903679
โปร่งใส ตรวจสอบได้
8. กลุ่มเกษตรบ้านหนองพงนก
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2546 มีแนวคิดการจัดตั้งในการรวมกลุ่มเนื่องจากได้รับ
ประธาน นายสง ขจรบุญนานนท์
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อให้สมาชิกฯ แปรรูปผลผลิตทาง
125 หมู่ ที่ 10 ต าบลส ระพั ฒ นา อ าเภ อ การเกษตร และกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพ
กาแพงแสน
- ต้องสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ จึงจะสามารถกู้เงินได้
จังหวัดนครปฐม
- ส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ย(ร้อยละ 15 ต่อปี หรือ 1.25 ต่อเดือน) ปีละ 1 ครั้ง

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
089-7903679
3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. ศาลาอยู่ดีมีสุข
2. หน่วยบริการตารวจทางหลวงกาแพงแสน
3. ลานกีฬา
4. คลองชลประทาน
5. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
6. หอถังประปาหมู่บ้าน
4. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง
1. ประปาหมู่บ้าน
5. หน่วยงานภาคีภายนอก
1. อบต.
2. รพ.สต.

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- ประชุมปีละ 2 ครั้ง (ประชุม 6 เดือน 1 ครั้ง)
- มีคณะกรรมการ จานวน 14 คน มีสมาชิกประมาณ 45 คน
- เป็นที่ประชุม/จัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน
- ตรวจ/ดูแลความปลอดภัย และให้บริการประชาชน
- เป็นสถานที่ออกกาลังกาย
- มีอุปกรณ์กีฬาให้เด็กและเยาวชนใช้ประโยชน์
- สถานที่เลือกตั้ง
- เป็นแหล่งน้าสาหรับการเกษตร อุปโภค และ บริโภค(พ.ศ.2535)
- ใช้ในการประกาศข่าวสารให้ชาวบ้านทราบ
- แจ้งข่าวสารของโรงเรียน
- อสม. ใช้ในการแจ้งข่าวสารให้สมาชิกรับทราบ
- เป็นแหล่งน้าสาหรับการ อุปโภค และ บริโภค(พ.ศ.2539)
- ใช้สาหรับการอุปโภคและบริโภค และบริหารการจัดเก็บค่าน้าภายในหมู่บ้าน
- ส่งเสริมและสนับสนุน และให้คาปรึกษาประชาชน
- ดูแลสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน และให้คาปรึกษาประชาชน

แนวทางการเขียนสรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 10 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทุนระดับบุคคล จานวน 9 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (1) นางณภาภัช ขจรบุญนานนท์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน, เป็น
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน, เป็นประธานกลุ่มสตรีหมู่บ้าน, เป็นกรรมการกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน, เป็นกรรมการกลุ่มออมทรัพย์,- เป็นกรรมการกลุ่มประปาหมู่บ้าน
(2)นายสมชาย ลาวัณย์วิสุทธิ์ เป็นมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และเกษตรกรรม,เป็นรองประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน,เป็นรองประธานคณะกรรมการน้าประปา
บ้านหนองพงนก (3) นายสมพงษ์ แก้วไทยเจริญ เป็นแพทย์ประจาตาบล และ อสม. (4) นายสังเวียน พุทธกัญญา เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเสียง และงานด้าน
ช่างไม้, เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10, เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.), เป็นปฏิคมและประชาสัมพันธ์กลุ่มเกษตรบ้านหนองพงนก, เป็นรองเลขานุการกลุ่มน้าประปาบ้าน
หนองพงนก, เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหนองพงนก (5) นายสง ขจรบุญนานนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม, เป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน, เป็นประธาน
น้าประปาบ้านหนองพงนก, เป็นประธานกลุ่มเกษตรบ้านหนองพงนก, เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้าน (6) ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ - เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิชาการ
การเกี่ยวกับการศึกษา (7) นายหยวก พัดไสว มีความเชี่ยวชาญด้านงานจักสาน (8) นายปรีชา ธัญรัตนศรีสกุล มีความเชี่ยวชาญด้านการทาขนมโบราณ,รองประธาน
กองทุนหมู่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้าน มีกลุ่มองค์กร หน่วยงาน (9) นางอารีย์ ทองอร่าม มีความเชี่ยวชาญด้านการทาอาหารต่างๆ , เป็นประธานกลุ่มเย็บผ้าโหล,
เป็นรองประธานกลุ่มสตรีหมู่บ้าน, เป็นรองประธานกลุ่มSML, เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, เป็นกรรมการกลุ่มน้าประปาบ้านหนองพงนก, เป็นกรรมการกลุ่มเกษตร
บ้านหนองพงนก, เป็นกรรมการกลุ่มออมทรัพย์, เป็นกรรมการคณะกรรมการหมู่บ้าน จานวน 8 กลุ่ม และแหล่งประโยชน์ ได้แก่ 6 แหล่ง ซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในการ
จัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึง่ แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของ หมู่ที่ 10

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุ มชน ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือ
ชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

หมู่ที่ 11 1. ระดับบุคคล
1. นายณรงค์ชัย เกียรติสกุลทอง
19 หมู่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9956447
2. นายละออง กลั่นเจริญ
13 หมู่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
092-8046992
3. นายอานวย ตันเวก
33 หมู่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-0000815
4. นายวิชัย เชื้อวงศ์
26 หมู่ที่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
-

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ประธานกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านหนองแกเล็ก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
คณะกรรมการหมู่บ้าน
รองประธานกลุ่มฌาปนกิจครัวเรือน
ช่างประปา
ช่างไฟ
ช่างยนต์ เครื่องฉีดยา เครื่องสูบน้า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการฌาปนกิจประกันความเสี่ยง
ช่างยนต์ ซ่อมรถบรรทุก รถยนต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 11
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
086-1640618
5. นางสาวดรุณี จงเจริญวานิชย์
129 หมู่ที่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
081-5042049
6. นายสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง
88 หมู่ที่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9430796
7. นางบุญมี เวียนทอง
50 หมู่ที่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
8. นายมานิตย์ อ่อนดีกุล
46 หมู่ที่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
9. นายสมบัติ จุ่มสุวรรณ
107 หมู่ที่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
081-6432902

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
-

คณะกรรมการฌาปณกิจประกันความเสี่ยง
สมาชิกฌาปณกิจครัวเรือน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 11
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธาน อสม.
ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา
ทาบายศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน
ประธานคณะกรรมการบริหารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สระพัฒนา
ทีป่ รึกษาสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา
แม่ครัวประกอบอาหารตามงานต่างๆ ของหมู่บ้าน
ดูแลตู้น้าดื่ม

- ช่างตัดผมประจาหมู่บ้าน
- การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
- การจัดดอกไม้
- การทาบายศรี

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
10. นายเมือง เวียนทอง
6 หมู่ที่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
086-1067818

11. นายพิไชยลักษณ์ เดชะ
3 หมู่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
12. นายสมศักดิ์ กลั่นเจริญ
11 หมู่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
084-1344104
13. นายมิ่ง เวียนทอง
50 หมู่ที่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
083-6175532
2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
-

พิธีการ
ไวยาวัจกร
ทาขนมดอกจอก
ดูแลตู้น้าดื่ม
ดนตรีไทย (ตะโพน) ราวง
คณะกรรมการหมู่บ้าน
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มฌาปณกิจครัวเรือน
เล่นดนตรี กลองยาว กลองโทน ราวง นักร้องประจาหมู่บ้าน
หมอดิน
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ช่างไม้
คณะกรรมการหมู่บ้าน

- ทาขนมไทย ขนมเข่ง ขนมเทียน ข้าวต้มมัด กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด
- สมาชิกกองทุนฌาปณกิจครัวเรือน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ประธาน นายณรงค์ชัย เกียรติสกุลทอง
19 หมู่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9956447

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2544 จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก
- เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ด้วยวิธีการถือหุ้น
- เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
- เพื่อพัฒนาจิตใจสมาชิกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4 ประการ คือ มีความซื่อสัตย์ ไม่เห็น
แก่ตัว ไม่มัวเมาในสิ่งอบายมุข รู้รักสามัคคี
- เพื่อพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4 ประการ คือ เป็นคนเก่งเรียนใฝ่หา
ความรู้ใหม่ๆ เป็นคนเก่งคืด คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา เป็นคนเก่งงาน ขยันการงาน
และมีความรับผิดชอบหน้าที่การงาน เป็นคนเก่งคน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกๆ คน
- เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
- เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เช่น ทาเกษตรกรรม
ค้าขาย
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
- ดอกเบี้ยที่ได้ นามาบริหารจัดการผ่านการประชุมมติของคณะกรรมการ โดยนาไปจัดซื้อโต๊ะ
เก้าอี้ ติดตั้งไฟสาธารณะ ซ่อมแซมไฟฟ้า การดาเนินงานจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้าน
ทุนการศึกษาเด็กทุกคนในหมู่บ้าน รายละ 500 บาท / ปี (หรือเฉลี่ยจากกาไรของดอกเบี้ย แต่ละ
ปี ไม่ได้กาหนดตายตัว) สาหรับชั้นประถม – มัธยมศึกษาปีที่ 6
เงื่อนไขการกู้
- ต้องคืนทุนก่อน จึงจะกู้ใหม่ได้ ดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ / เดือน เปลี่ยนแปลง เมื่อ
พ.ศ.2555 (เดิมดอกเบี้ย 1 บาท เมื่อ พ.ศ.2546) ส่งดอกเบี้ยทุกเดือน คืนต้นทุกเดือน
ส่งคืนภายในเดือนธันวาคมของปี
- ค่าสมาชิกแรกเข้า 50 บาท อายุ 20 ปีขึ้นไป

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- สมาชิกกู้ไม่เกินรายละ 20,000 บาท
- สมาชิกกู้ร่วม 3 คน เฉพาะคนในหมู่บ้าน
คณะกรรมการ จานวน 15 คน ได้แก่
นายณรงค์ชัย เกียรติสกุลทอง ประธาน
นางสาวดรุณี จงเจริญวานิชย์ รองประธาน และเหรัญญิก
นายละออง
กลั่นเจริญ
รองประธาน
นายวิชัย
เชื้อวงศ์
กรรมการ
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 15 คน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2544
แนวคิดในการรวมกลุ่ม

2. กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประธาน นางสาวดรุณี จงเจริญวานิชย์
1 2 9 ห มู่ ที่ 1 1 ต า บ ล ส ร ะ พั ฒ น า อ า เ ภ อ (1) ให้กู้เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสา
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
หรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสาหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้าง
081-5042049
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี
(2) พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือ
เยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ และการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
(3) การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง
ๆ การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของสตรี
(4) สนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร

งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
- ให้สมาชิกดูงานโดยประสานกับอาเภอ และอบต.กิจกรรมการทานา ทาน้ายาอเนกประสงค์

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

3. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
ประธาน นางสาวดรุณี จงเจริญวานิชย์
129 หมู่ที่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
081-5042049

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
คณะกรรมการ จานวน 7 คน ได้แก่
นางสาวดรุณี จงเจริญวานิชย์
นางจิบ
เพชรนิล
นางสาวบุญมี เวียนทอง
นางศรีนวล
ม่วงเขาย้อย
นางสุกัญญา
เดชะ
นางประเทือง อ่อนดีกุล
นางเตี่ยง
แซ่ฮ้อ
นางมณี
พรามมณี
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 45 คน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2520
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน มีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย
กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บาบัดทุกข์ประชาชน ดารงตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
1) สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน
2) ให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนาสุขภาพประจาครอบครัว ในเรื่อง
ต่าง ๆ
3) ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ ศสมช. ได้แก่ จัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน ถ่ายทอด
ความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน ให้บริการที่จาเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูล
ฐาน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

5) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน
6) วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
7) ชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน
8) ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน
คณะกรรมการ จานวน 8 คน ได้แก่
นางสาวดรุณี จงเจริญวานิชย์
นางจิบ
เพชรนิล
นางสาวบุญมี เวียนทอง
นางศรีนวล
ม่วงเขาย้อย
นางสุกัญญา
เดชะ
นางประเทือง อ่อนดีกุล
นางเตี่ยง
แซ่ฮ้อ
นางมณี
พรามมณี
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 8 คน
4. กลุ่ ม ฌาปณกิ จ สงเคราะห์ บ้ า นหนองแกเล็ ก จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2554
(ประกันความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้าน)
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
ประธาน นายณรงค์ชัย เกียรติสกุลทอง
- เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชน
19 หมู่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
จังหวัดนครปฐม
การสมัครสมาชิก
081-9956447
- ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน55 ปี และไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง
- ผู้สมัครต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
- ผู้สมัครต้องจ่ายค่ะรรมเนียมตามระเบียบของกลึ่มฌาปณกิจสงเคราะห์บ้านหนองแกเล็ก
- ผู้สมัครต้องจ่ายเงินฌาปณกิจจานวน 200 บาท ทุวันที่ 30 ของเดือน และไม่เกินวันที่

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

5. กลุ่มออมทรัพย์ (สัจจะ)
ประกันความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้าน
ประธาน นายณรงค์ชัย เกียรติสกุลทอง
19 หมู่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9956447

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
5 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้นจะถือว่าขาดการเป็นสมาชิกและจะไม่ได้รับเงินเมื่อเสียชีวิตไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กลุ่มจะเริ่มคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหลังจากออกไปเสร็จไปแล้ว 48 ชม.
- กลุ่มจะเริ่มคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยจากการเสียชีวิตหลังจากสมัครไปแล้ว 180 วัน
- ในกรณีที่กลุ่มตรวจพบว่า หลักฐานข้อความในใบสมัครเป็นเท็จ ทางกลุ่มจะยกเลิกการ
เป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจ่ายเงิน (๑๑ กันยายน ๒๕๕๔)
- สมาชิกเสียชีวิต จะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ใช้จ่ายในงาน 30,000 บาท
- จ่ายเงินสด 30,000 บาท ให้ผู้รับประโยชน์หลังจากเสียชีวติ ภายใน 30 วัน
- จ่ายส่วนที่เหลือ ให้ผู้รับประโยชน์จากข้อ 2 ภายใน 30 วัน
คณะกรรมการ จานวน 4 คน ได้แก่
นายณรงค์ชัย เกียรติสกุลทอง ประธาน
นางสาวดรุณี จงเจริญวานิชย์ รองประธาน และเหรัญญิก
นายละออง กลัน่ เจริญ
รองประธาน
นายวิชัย
เชื้อวงศ์
กรรมการ
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน คน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- บัญชีมีการเคลื่อนไหว แต่ไม่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
- ประชุมชี้แจงหลักได้รับฟังข้อราชการจากอาเภอ
คณะกรรมการ จานวน 4 คน ได้แก่
นายณรงค์ชัย เกียรติสกุลทอง ประธาน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

6. กลุ่มฌาปณกิจครัวเรือน
ประธาน นายเมือง เวียนทอง
6 หมู่ที่ 11 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
086-1067818

3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. วัดหนองแกเล็กสุวรรณาราม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
นางสาวดรุณี จงเจริญวานิชย์ รองประธาน และเหรัญญิก
นายละออง กลั่นเจริญ
รองประธาน
นายวิชัย
เชื้อวงศ์
กรรมการ
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน คน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 เริ่มแรกมีสมาชิก 32 ครัวเรือน
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่ยากจน
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
- ผู้สมัครอายุ5 ปี ขึ้นไป
- ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 500
- คุ้มครอง 90 วัน หลังสมัครเป็นสมาชิก
- สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจะได้รับเงิน โดยเก็บจากสมาชิกในกลุ่ม เป็นราย
ครัวเรือนๆ ละ 100 บาท
คณะกรรมการ จานวน คน ได้แก่
นายเมือง เวียนทอง ประธาน
นายละออง กลั่นเจริญ รองประธาน
นายสมศักดิ์ กลั่นเจริญ
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 130 คน
ก่อตั้งขึ้นโดยนายสะอาด สระทองโน (อรรจน์) กับภรรยา ที่มีความเลื่อมใสในหลวงตามหาบัย จึง
ได้บริจาคที่ดิน เพื่อสร้างวัด และได้รับบริจาคเงินจากหลวงพ่อเยื้อน บนที่ดิน 9-0-50 ไร่ โดยมี
เจ้าอาวาสชื่อ หลวงตาเยื้อน ขันติพโล(พระพิศาลศาสนกิจ) เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ใช้ใน
การจัดกิจกรรมประเพณี

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
2. คลองชลประทาน 2 สาย

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

- สายที่ 1 คลอง 12 ซ้าย 2 ซ้าย เป็นคลองปูน กว้าง 4 เมตร
- สายที่ 2 คลองขวา 2 ซ้าย 7 ขวา สองพี่น้อง เป็นคลองดิน คลองซอย กว้าง 10 เมตร
- คลองไส้ไก่ กว้าง 1 เมตร
โดยงบประมาณการก่อสร้างของกรมชลประทาน เมื่อชลประทานสร้างแล้วเสร็จ จะมอบให้ อบต.
เป็นผู้บริหารจัดการ ดูแล ซ่อมแซม เพื่อใช้ในการทาเกษตรกรรม
3. หอถังประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง
ใช้ในการอุบโภค บริโภค ในชุมชน ค่าใช้น้ายูนิตละ 5 บาท
ปัญหาที่ได้ขนึ้ ช่วงหน้าแล้ว จะขาดแคลนน้าอุปโภค
ปี พ.ศ.2530 ได้รับงบประมาณจาก กสช. กรมส่งเสริมพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่ที่บ้าน
นางจิบ เพชรนิล
โดยมี นายละออง กลั่นเจริญ เป็นผู้บริหารจัดการ ผู้ใช้น้าจานวน 48 ครัวเรือน
ปี พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณจาก กรมชลประทาน ตั้งอยู่บ้าน นางนัน อยู่สาราญ
โดยมี นายวิชยั เชื้อวงศ์ เป็นผู้จัดเก็บค่าน้า ผู้ใช้น้าจานวน 40 ครัวเรือน
ปี พ.ศ.2536 ก่อสร้างโดยหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ บริหารจัดการเอง ภายในหมู่บ้าน
ปี พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณจาก กรมทรัพยากรธรณี ตั้งอยู่บ้าน นางจันทรา แซ่โง้ว
โดยมี นายสมเกียรติ พราหมสถาพร เป็นผู้บริหารจัดการ ผู้ใช้น้าจานวน
25 ครัวเรือน
ปี พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณจาก กรมชลประทาน ตั้งอยู่บ้าน นางยุพิน หวังสุข
โดยมี นางยุพิน หวังสุข เป็นผู้บริหารจัดการ น้าไม่พอจ่ายบ้านใกล้เคียง
ปี พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณจาก กรมทรัพยากรธรณี ตั้งอยู่บ้าน นายเมือง เวียนทอง
โดยมี นายเมือง เวียนทอง เป็นผู้บริหารจัดการ น้าไม่พอจ่ายบ้านใกล้เคียง
4. ที่ ท าการหมู่ บ้ า น (ศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ร
- ตั้งอยู่บ้านพื้นที่ของ นางสาวละมัย เวียนทอง เมื่อปี พ.ศ.2526
ชุมชน)
- เป็นสถานที่รวมกลุ่มกันทากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
-

5. ตู้น้าดื่ม 1 แห่ง
4. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง
1. จัดการตนเองเกี่ยวกับน้าดื่ม
5. หน่วยงานภาคีเครือข่าย
1. ที่ทาการไปรษณีย์สระพัฒนา

เป็นหน่วยเลือกตั้ง
จัดประชุมต่างๆ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ของหมู่บ้าน
ที่ทาการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนต่างๆ

- ก่อสร้างภายใต้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน (ศพช และ SML) เมื่อปี
พ.ศ.2551 – 2552 จากงบประมาณรัฐ 500,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน บริจาค 10,000
บาท ก่อสร้างบนพื้นที่ ของ นางสาวละมัย เวียนทอง
- ด้านการบริหารจัดการ การให้บริการตู้น้าดื่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน
ให้ได้รับการบริโภคน้าดื่มที่มีคุณภาพ และสะอาด ถูกหลักอนามัย เนื่องจากน้าประปาที่มี
ในหมู่บ้านไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ ทั้งนีย้ ังสามารถให้บริการหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย
- ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2510 จากการบริจาคที่ดินของ กานันสมชาย พจน์ชัยกุล
- ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้านต่างๆ และรับส่งพัสดุ
(ดูแลพื้นที่ ต.สระพัฒนา ต.กระตีบ ต.ห้วยม่วง)

แนวทางการเขียนสรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 11 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทุนระดับบุคคล จานวน 13 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (1) นายณรงค์ชัย เกียรติสกุลทอง เป็น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่

11, ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน, ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, ประธานกลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์บ้านหนองแกเล็ก (2) นายละออง กลั่นเจริญ เป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11, คณะกรรมการหมู่บ้าน, รองประธานกลุ่มฌาปณกิจครัวเรือน,ช่างประปา, ช่างไฟ, ช่างยนต์ เครื่องฉีดยา เครื่องสูบน้า (3) นายอานวย ตันเวก เป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11, คณะกรรมการหมู่บ้าน, คณะกรรมการฌาปณกิจประกันความเสี่ยง, ช่างยนต์ ซ่อมรถบรรทุก รถยนต์ (4) นายวิชัย เชื้อวงศ์ เป็นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 11, คณะกรรมการหมู่บ้าน, คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, คณะกรรมการฌาปณกิจประกันความเสี่ยง, สมาชิกฌาปณกิจ
ครัวเรือน (5) นางสาวดรุณี จงเจริญวานิชย์ เป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 11, คณะกรรมการหมู่บ้าน, ประธาน อสม., ประธานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา, ทาบายศรี (6) นายสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง เป็นนายกองค์การบริห ารส่วนตาบลสระพัฒนา,
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน, ประธานคณะกรรมการบริหารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สระพัฒนา, ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมตาบลสระ
พัฒนา ฯ ล ฯ (7) นางบุญมี เวียนทอง เป็นแม่ครัวประกอบอาหารตามงานต่างๆ ของหมู่บ้าน, ดูแลตู้น้าดื่ม (8) นายมานิตย์ อ่อนดีกุล เป็นช่างตัดผมประจาหมู่บ้าน (9)
นายสมบัติ จุ่มสุวรรณ เป็นผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้, การจัดดอกไม้, การทาบายศรี (10) นายเมือง เวียนทอง เป็นพิธีการ, ไวยาวัจกร, ทาขนมดอกจอก, ดูแลตู้น้าดื่ม, ดนตรี
ไทย (ตะโพน) ราวง, คณะกรรมการหมู่บ้าน, สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน, สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์, ประธานกลุ่มฌาปณกิจครัวเรือน (11) นายพิไชยลักษณ์ เดชะ เป็นนักเล่น
ดนตรี กลองยาว กลองโทน ราวง นักร้องประจาหมู่บ้าน, หมอดิน, สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้าน (12) นายสมศักดิ์ กลั่นเจริญ เป็นช่างไม้ ,
คณะกรรมการหมู่บ้าน (13) นายมิ่ง เวียนทอง เป็นคนทาขนมไทย ขนมเข่ง ขนมเทียน ข้าวต้มมัด กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด, สมาชิกกองทุนฌาปณกิจครัวเรือน มี
กลุ่มองค์กร หน่วยงาน จานวน 6 กลุ่ม และแหล่งประโยชน์ ได้แก่ 5 แหล่ง ซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในการจัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นความเข้มแข็ง
ของหมู่ที่ 11

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิ ดชอบในการจัดการระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุ มชน ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือ
ชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง
หมู่บ้าน
หมู่ที่
12

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

1. ระดับบุคคล
1. นายจักรฤทธิ์ จิตรโรจน์รักษ์
111 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-2541025
2. นายอรุณ ตั้งสุรวงศ์
124 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
083-1365358
3. นายสมบัติ จงเจริญวานิชย์
7 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-9194865
4. นายประสงค์ เล้าอรุณ
22/1 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-9841058
5. นางสาวจุรีย์ จิรัฐิติกาลพันธุ์

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
- ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
- ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อปู่หนองพงนก
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น หมู่ที่ 12
- คณะกรรมการหมู่บ้าน
- หมอดินอาสา
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น หมู่ที่ 12
- คณะกรรมการหมู่บ้าน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 12
- คณะกรรมการหมู่บ้าน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 12

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
145 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-9841058
6. นางสาวศิวิไล จันทร์รุ่งทรัพย์
46 หมู่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9818821
7. นางจารุกิตต์ มั่นอยู่คง
106/15 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา
อาเภอกาแพงแสนจังหวัดนครปฐม
085-2999646
8. นางอักษร อาจณรงค์ฤทธิ์
138 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา
อาเภอกาแพงแสนจังหวัดนครปฐม
085-4268655
9. นายสุธี โชคดารงสุข
5 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
10. นายบาง คล้ายมงคล
45 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-9101759
2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- คณะกรรมการหมู่บ้าน
- อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
- สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน
- สมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลสระพัฒนา (กลุ่มดอกไม้จนั ทน์)
- ประธานกลุ่ม SML
- ประธานกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- ประธานกลุ่มสตรีแม่บา้ น

- ประธานกลุ่มฌาปณกิจคนชราบ้านหนองพงนก
- ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ประธาน นายจักรฤทธิ์ จิตรโรจน์รักษ์
111 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
089-2541025

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2544
แนวคิดในการรวมกลุ่ม

-

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ด้วยวิธีการถือหุ้น
เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
เพื่อพัฒนาจิตใจสมาชิกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4 ประการ คือ มีความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว
ไม่มัวเมาในสิ่งอบายมุข รู้รักสามัคคี
- เพื่อพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4 ประการ คือ เป็นคนเก่งเรียนใฝ่หาความรู้
ใหม่ๆ เป็นคนเก่งคืด คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา เป็นคนเก่งงาน ขยันการงาน และมีความ
รับผิดชอบหน้าที่การงาน เป็นคนเก่งคน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกๆ คน
- เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
- เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เช่น ทาเกษตรกรรม ค้าขาย
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุม่ คือ
- เป็นสวัสดิการให้กับหมู่บ้าน เช่น ทาไฟสาธารณะ
- ใช้ในกิจกรรมในหมู่บ้าน เช่น ประเพณีในหมู่บ้าน
คณะกรรมการ จานวน 9 คน ได้แก่
นายจักรฤทธิ์ จิตรโรจน์รักษ์
นายอรุณ ตั้งสุรวงศ์
นายสมบัติ จงเจริญวานิชย์
นายทวีศักดิ์ เล้าทวีทรัพย์
นางสาวศิวไิ ล จันทร์รุ่งทรัพย์
นางจารุกิตต์ มั่นอยู่คง
นางณิชารัศม์ มั่นอยู่คง
นางหนูเล็ก จิรัฐิติกาลพันธุ์

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

2. กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประธาน นางจารุกิตติ์ มั่นอยู่คง
106/15 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
085-2999646

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
นายบาง ครองเมือง
ปัจจุบนั มีสมาชิก จานวน 9 คน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2544
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยนาศักยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิง
ชาย ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหนึ่ง ที่ยังไม่ได้รบั การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้มีการนามาใช้
อย่างสร้างสรรค์
- เพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยนาพาและ
ร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และมีสนั ติสขุ อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กบั ผูช้ าย
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุม่ คือ
(1) ให้กเู้ งินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับการ
ลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสาหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ
หรือสวัสดิการให้แก่สตรี
(2) พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือ
เยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิสตรี
(3) การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์ กรต่าง ๆ
การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของสตรี
(4) สนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร
คณะกรรมการ จานวน 6 คน ได้แก่
นางจารุกิตต์
มั่นอยู่คง
นางสาวณิชารัศม์ มั่นอยู่คง

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
นางสาวจุรี
จิรัฐิติกาลพันธุ์
นางสาวสมศรี จงเจริญวานิชย์
นางสาวศิวไิ ล
จันทร์รุ่งทรัพย์
ปัจจุบนั มีสมาชิก จานวน 45 คน

3. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
ประธาน นายบาง คล้ายมงคล
45 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2520
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน มีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจาย
ข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บาบัดทุกข์ประชาชน ดารงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
1) สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน
2) ให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนาสุขภาพประจาครอบครัว ในเรื่องต่าง ๆ
3) ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ ศสมช. ได้แก่ จัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้
และจัดกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน ให้บริการที่จาเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน
5) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน
6) วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
7) ชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน
8) ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน
คณะกรรมการ จานวน 6คน ได้แก่
นายบาง คล้ายมงคล
นางจารุกิตต์ มั่นอยู่คง
นางสาวณิชารัศม์ มั่นอยู่คง
นางสาวจุรี จิรัฐิติกาลพันธุ์

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

4. กลุ่มศาลเจ้าพ่อปู่หนองพงนก
ประธาน นายดนัย อาจณรงค์ฤทธิ์
51 หมู่ที่ 9 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
085-2927778

5. กลุ่มฌาปณกิจคนชราบ้านหนองพงนก
ประธาน นายสุธี โชคดารงสุข
5 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
นางสาวสมศรี จงเจริญวานิชย์
นายวิโรจน์ แซ่เอี้ยว
ปัจจุบนั มีสมาชิก จานวน 6 คน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2500
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
การรวมตัวกันเพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนทุกวัยได้มาพบปะพูดคุย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุม่ คือ
- ช่วยจัดพิธีศพ และเคารพศาล
- จัดงานประจาปีศาลเจ้า (เดือนมีนาคม ของทุกปี)
คณะกรรมการ จานวน 7 คน ได้แก่
นายดนัย อาจณรงค์ฤทธิ์
นางสง ขจรบุญนานนท์
นายณรงค์ชัย เกียรติสกุลทอง
นายจักรฤทธิ์ จิตรโรจน์รักษ์
นายมนตรี งามศิริโรจน์
นายศิริพรรดิ์ สุทธิศาสนกุล
นายอุทัย
ยิ่งพัฒนสุนทร
ปัจจุบนั มีสมาชิก จานวน 35 คน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2510
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อเป็นการช่วยเหลือสวัสดิการผู้ที่เสียชีวิตที่อยู่ในครอบครัว
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุม่ คือ
- คณะกรรมการเป็นผู้เก็บรวบรวมเงินเมื่อมีสมาชิกในกลุ่มเสียชีวติ เก็บแบบเอาแรงกัน
คณะกรรมการ จานวน 5 คน ได้แก่

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

6. กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ประธาน นางอักษร อาจณรงค์ฤทธิ์
138 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
085-4268655

7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสระพัฒนำ
ประธาน นางสาวศิวิไล จันทร์รุ่งทรัพย์
46 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9818821

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
นายสุธี โชคดารงสุข
นายดนัย อาจณรงค์ฤทธิ์
นายจักรฤทธิ์ จิตรโรจน์รักษ์
นายอรุณ
ตั้งสุรวงศ์
นายสมบัติ จงเจริญวานิชย์
ปัจจุบนั มีสมาชิก จานวน 138 ครัวเรือน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เพื่อให้สตรีในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุม่ คือ
- สอนทาดอกไม้จนั ทน์ น้ายาล้างจาน สบูส่ มุนไพร
คณะกรรมการ จานวน 5 คน ได้แก่
นางจารุกิตต์
มั่นอยู่คง
นางสาวณิชารัศม์ มั่นอยู่คง
นางสาวจุรี
จิรัฐิติกาลพันธุ์
นางสาวสมศรี จงเจริญวานิชย์
นางสาวศิวไิ ล
จันทร์รุ่งทรัพย์
ปัจจุบนั มีสมาชิก จานวน 20 คน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2554
แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- เกิดจำกกำรรวมกลุ่มกันของชำวบ้ำนที่ว่ำงจำกงำนกำรเกษตร และอำชีพหลัก โดยกำรร่วมกันคิด
ร่วมกันทำ ผลิตภัณฑ์ ต่ำงๆ เช่น ดอกไม้จันทน์ ที่ได้รับกำรสนับสนุน จำก นำยก อบต.สระพัฒนำ ในกำรร่วม
ทำบุญ ให้แก่ผู้เสี ยชี วิ ตในตำบล และกำรรวมกัน ท ำขนมต่ ำงๆ จั ด จำหน่ำ ยในร้ำ นค้ำ ชุ มชน เช่ น ทองพั บ
ทองม้วน เป็นต้น

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

8. กลุ่ม SML
ประธาน นางสาวศิวิไล จันทร์รุ่งทรัพย์
46 หมู่ที่ 12 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
081-9818821

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุม่ คือ
- ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทน์ ยังไม่มตี ลำดหรือคนรับซื้อประจำที่จะรับผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ำย ในปัจจุบัน
จำหน่ำยเพียงในตำบล และตำบลข้ำงเคียง
คณะกรรมการ จานวน 4 คน ได้แก่
นางสาวศิวิไล จันทร์รุ่งทรัพย์
นางสาวณิชารัศม์ มั่นอยู่คง
นางสาวศิริพร ธัญรัตนศรีสกุล
นางสมศรี จงเจริญวานิชย์
ปัจจุบนั มีสมาชิก จานวน 15 คน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2554

แนวคิดในการรวมกลุ่ม
- จัดตั้งตามนโยบายรัฐบาล
งานหรือกิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม คือ
- สมทบจัดสร้างแท็งน้า ต่อเติมศาลาศาลเจ้าพ่อปู่หนองพงนก
คณะกรรมการ จานวน 3 คน ได้แก่
นางสาวศิวไิ ล จันทร์รุ่งทรัพย์
นางนารีรัตน์ วงษ์กร
นางสมศรี จงเจริญวานิชย์
ปัจจุบนั มีสมาชิก จานวน 15 คน

3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. ศาลเจ้าพ่อปู่หนองพงนก
2. คลองชลประทาน

- เป็นสถานที่จัดงานพิธีศพ และงานประจาปีของชุมชน
- สถานที่จดั ประชุม และงานต่างๆ ในชุมชน
- เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
- ใช้ในการทาการเกษตร

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
3. หอถังประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง

4. วัดเจริญราษฎร์บารุง (วัดหนองพงนก)
5. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองพงนก
5. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง
1. หมู่บ้านจัดการตนเองด้านการส่งเสริมการร่วมกลุ่ม
อาชีพ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย
1. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองพงนก
3. วัดเจริญราษฎร์บารุง (วัดหนองพงนก)

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- ใช้ในการอุบโภค บริโภค ในชุมชน
1. บ้านผู้ใหญ่ จักรฤทธิ์ จิตรโรจน์รักษ์ งบ เอส เอ็ม แอล พ.ศ.2541
2. คอกหมูเก่า นายดนัย อาจณรงค์ฤทธิ์ งบ อบต. พ.ศ.2550
3. บ้านนางนิชารัศม์ มั่นอยู่คง พ.ศ.2545
4. วัดหนองพงนก พ.ศ.2551
- เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
- ใช้ในการจัดกิจกรรมประเพณี
- ใช้ในการประชาคมหมู่บา้ น
- ประชุมกองทุนหมูบ่ ้าน
- สถานที่จดั การเลือกตั้ง
- ก่อตั้งเมื่อ 2537
- สถานทีส่ ่งเสริมสุขภาพและรักษาอาการป่วยให้คนในชุมชน
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสระพัฒนำ
-

ใช้ในการประชาคมหมู่บา้ น
ประชุมกองทุนหมูบ่ ้าน
สถานที่จดั การเลือกตั้ง
สถานทีส่ ่งเสริมสุขภาพและรักษาอาการป่วยให้คนในชุมชน
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
ใช้ในการจัดกิจกรรมประเพณี

แนวทางการเขียนสรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 12 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทุนระดับบุคคล จานวน 6 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (1) นายจักรฤทธิ์ จิตรโรจน์รักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12,
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน, ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อปู่หนองพงนก (2) นายอรุณ ตั้งสุรวงศ์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12,
คณะกรรมการหมู่บ้าน, หมอดินอาสา (3) นายสมบัติ จงเจริญวานิชย์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12, คณะกรรมการหมู่บ้าน (4) นายประสงค์ เล้าอรุณ เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 12, คณะกรรมการหมู่บ้าน (5) นางสาวจุรีย์ จิรัฐิติกาลพันธุ์ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 12,คณะกรรมการ
หมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.), สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน (6) นางสาวศิวิไล จันทร์รุ่งทรัพย์ เป็นประธานกลุ่มดอกไม้จันทน์, ประธานกลุ่ม SML
มีกลุ่มองค์กร หน่วยงาน จานวน 8 กลุ่ม และแหล่งประโยชน์ ได้แก่ 6 แหล่ง ซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในการจัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึง่ แสดงให้เห็นความเข้มแข็ง
ของหมู่ที่ 12

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุ มชน ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือ
ชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

หมู่ที่ 13 1. ระดับบุคคล
1. นายมนตรี งามศิริโรจน์
ที่อยู่ 3 ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 087-1547701

2. นายสิงห์ชัย อ่าเย็น
ที่อยู่ 13 ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 089-0801353
3. นายประสิทธิ์ พรหมสถาพร
ที่อยู่ 142/1 ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 089-2156375
4. นางหนูแดง อ่าเย็น
ที่อยู่ 13 ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์
5. นายไพรัตน์ ธัญรัตนศรีสกุล

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
- ประธานกองทุนหมู่บ้าน
- ประธานกรรมการหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มออมทรัพย์
- ประธานกลุ่มประปาหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มน้าดื่ม
- เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 13
- เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพงนก
- เป็นกรรมการหมู่บ้าน
- เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 13
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- กรรมการหมู่บ้าน
- เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
- เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตัดไม้และด้านการเกษตร
- เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร(ฟ้าทะลายโจร)
- เป็นกรรมการหมู่บ้าน
- เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
ที่อยู่ 128 ม. 13 ต.สระพัฒนา
6. นายบท เมืองนก
ที่อยู่ ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-8802636, 034-383021
7. นางสาวดวงพร โตทัพ
ที่อยู่ ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-1957784
8. นางสาราญ เล้าอรุณ
ที่อยู่ 63 ม.13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 087-665142
9. นายปัญญา สินทวี
ที่อยู่ 178 ม.13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-7950521
10. นางสมบุญ พานแก้ว
ที่ทาการ 193 ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-3813685
11. นายวิลัยพร งามศิริโรจน์
ที่ทาการ 3 ม.13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-2564442

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นกรรมการหมู่บ้าน
- เป็นเหรัญญิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- เป็นเหรัญญิกกลุ่มน้าดื่ม
- ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองพงนก
- ที่ปรึกษากรรมการสภาวัฒนธรรมตาบลสระพัฒนา
- เป็นรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพงนก
- เป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ 4 ด้าน
- เป็นสถานที่ให้ความรัก ความอบอุ่น แก่เด็ก 2 – 3 ปี
- เป็นสถานที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
- เป็นผู้นาด้านอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
- เป็นผู้นาด้านช่างไม้
- เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
- เป็นประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ 13
- เป็นประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน
- เป็นเหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
12. นายทอง สระทองภู
ที่ทาการ 195 ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-1457909
2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
1. กองทุนหมู่บ้าน
ประธาน นายมนตรี งามศิริโรจน์ (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)
ที่ทาการ 3 ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 087-1547701

2. กลุ่มกรรมการหมู่บ้าน
ประธาน นายมนตรี งามศิริโรจน์ (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)
ที่ทาการ 3 ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 087-1547701
3. กลุ่มออมทรัพย์
ประธาน นายมนตรี งามศิริโรจน์ (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)
ที่ทาการ 3 ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 087-1547701

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ประกอบพิธีทางศาสนา
- เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
- จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2535 โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กองทุนละ ๑ ล้านบาท
เพื่อเป็นแหล่งทุนให้กับคนในชุมชนสาหรับสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
- เริ่มแรกต้องสมัครเป็นสมาชิกฯ กู้ได้รายละ 20,000 บาท สมาชิกในกลุ่ม 3 คนค้าประกัน กรณี
กู้ยืมเงิน 50,000 บาทขึ้นไป ใช้หลักทรัพย์ในการค้าประกัน (โฉนดที่ดิน)
- ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี
- มีคณะกรรมการ 9 คน และสมาชิก 47 คน
- มีการบริหารจัดการกองทุน (ดอกเบี้ย) เพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น สนับสนุนโรงเรียนปีละ
2,000 บาท ซ่อมไฟฟ้า น้า และนาไปใช้กับกลุ่มประปา น้าดื่ม
- ให้คนในชุมชน มีแหล่งเงินหมุนเวียนและสร้างอาชีพ
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2544 รวมกลุ่มเพื่อดูแล บริหารจัดการงานและทรัพยากรใน
ชุมชน
ตลอจนบาบัดทุกข์บารุงสุขของ คนในชุมชนและดูแลกิจการในหมู่บ้านให้เป็นไปตามกฎหมาย
- กิจกรรม ได้แก่ ประชุมเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อดูแลกลุ่มน้าประปาในหมู่บ้าน รับเรื่องปัญหาความ
เดือดร้อนจากประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจน ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ
- มีคณะกรรมการ 15 คนและสมาชิก 400 คน
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2557 แนวคิดจากการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการออม
- การรวมตัวกันของคนในชุมชนในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเงินทุน
โดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนามาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้เป็นทุน
สาหรับสมาชิกที่มีความจาเป็น/เดือดร้อน กู้ยืมไปใช้ในการลงทุน/พัฒนาอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการ

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

4. กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ประธาน นายวิลัยพร งามศิริโรจน์ (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)
ที่ทาการ 3 ม.13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-2564442
5. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ 13 (อส
ม.)
ประธาน นางสมบุญ พานแก้ว
ที่ทาการ 193 ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 081-3813685
6. กลุ่มประปา
ประธาน นายมนตรี งามศิริโรจน์ (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)
ที่ทาการ ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 087-1547701

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
ของครอบครัว
- ประชุม 1 ครั้ง/ 3 เดือน
- เริ่มแรกต้องสมัครเป็นสมาชิกฯ จากนั้นจะดาเนินการ เก็บเงินสมาขิกฯ ทุกเดือนๆ ละ 50 บาท
โดยได้ฝากเงินที่ธนาคารออมสิน
- สมาชิกฯ บางราย สามารถนาเงินออมส่วนนี้ ไปใช้เป็นเงินเพื่อชาระดอกเบี้ย ของกลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน
- มีคณะกรรมการ 2 คนและสมาชิก 47 คน
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2555 แนวคิดรวมกลุ่มเพื่อร่วมทากิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน
- ร่วมประชุมงานสตรีแม่บ้าน ที่ อบต.สระพัฒนาและหน่วยงานราชการต่างๆ จัดขึ้น
- มีคณะกรรมการจานวน 4 คนและสมาชิก 1 คน
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2527 มีแนวคิดในการรวมกลุ่มจัดตั้งตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
- กิจกรรมกลุ่มประกอบด้วยประชุมทุกวันที่ 8 ของเดือน ประสานการทางานด้านสุขภาพของคนใน
ชุมชน ตรวจ คัดกรอง โรคความดันและเบาหวาน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ดูแล เฝ้าระวัง
รณรงค์โรคไข้เลือดออกและเฝ้าระวังการเกิดโรคในหมู่บ้าน ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ
- มีคณะกรรมการจานวน 4 คน
- ทาให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดาเนินการเจาะน้าและให้แทงค์น้า (ท่อเมนต์หลัก 3 นิ้ว ระยะทาง 2 กิโลเมตร)
- ประชุม 1 ครั้ง/ 6 เดือน
- เพื่อบริหารจัดการน้าภายในหมู่บ้าน ใช้ไฟฟ้าในการสูบน้า ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 แทงค์ เปิดใช้ 2
แทงค์(ดูจากความต้องการของคนในชุมชน) มีการเก็บค่าน้าหน่วยละ 5 บาท

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

7. กลุ่มน้าดืม่
ประธาน นายมนตรี งามศิริโรจน์ (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)
ที่ทาการ ม. 13 ต.สระพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 087-1547701
3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. โรงเรียนบ้านหนองพงนก
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพงนก

3. หอกระจายข่าวหมู่บ้าน

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- คนในหมู่บ้านต้องการใช้น้าให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการ
- มีการบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลือเก็บเพื่อนาไปใช้ในการจ่ายค่าไฟฟ้าและซ่อมบารุง
- มีคณะกรรมการ 2 คน มีสมาชิก 88 ครัวเรือน
- คนในชุมชนได้ใช้น้าสะอาด เพียงพอต่อการบริโภค
- มีการจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก SML จานวน 20,000
บาท จัดซื้อเครื่องกรองน้า
- กิจกรรม จาหน่ายน้าถังละ 7 บาท โดยมีนายหยด อ่าเย็น เป็นผู้ดูแลการจาหน่าย
- มีการบริหารจัดการเงิน (กาไร) เพื่อนาไปใช้ในการซ่อมบารุงและเปลี่ยนไส้กรอง
- มีคณะกรรมการ 2 คน มีสมาชิก 88 ครัวเรือน
- คนในชุมชนได้ใช้น้าสะอาด เพียงพอต่อการอุปโภค
- ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2500
- มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ใช้สาหรับจัดการแข่งขันกีฬา
- ได้มีกำรถ่ำยโอนมำอยู่ ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระพัฒนำ ตำม
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๔๕
- เป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ 4 ด้าน
- เป็นสถานที่ให้ความรัก ความอบอุ่น แก่เด็ก 2 – 3 ปี
- เป็นสถานที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
- สร้างเมื่อ พ.ศ.2537
- แจ้งข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
4. ศาลาประชาคม

5. คลองชลประทาน
6. ถนนเลียบคลองชล
8. คลองซอย
9. โรงสีชุมชน

4. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- ได้รับงบประมาณซ่อมบารุงจากการจาหน่ายน้า กองทุนหมู่บ้าน น้าประปา
- สร้างเมื่อ พ.ศ.2555
- ได้รับงบประมาณจาก SML จานวน 300,000 บาทและเงินกองทุนหมู่บ้าน(ดอกเบี้ย) จานวน
100,000 บาท
- ใช้เป็นที่ประชุมและจัดเก็บเต็นท์ เก้าอี้ พัดลม สาหรับใช้ในงานแต่งงานและงานศพ
- ใช้สาหรับการเกษตรและอาชีพหาปลา
- สร้าง ปี พ.ศ.2547
- ใช้สัญจรในหมู่บ้าน หมู่ 10 และ 13
- สร้างเมื่อ พ.ศ.2555
- ใช้สาหรับการเกษตร
- สร้างเมื่อ พ.ศ.2554 เกิดจากต้องการให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เครียงที่ประกอบอาชีพทานา
ได้มาสีข้าวในราคาถูก
- ได้รับงบประมาณจาก SML จานวน 200,000 บาท
- ยังไม่ได้ดาเนินการเปิดใช้โรงสี

แนวทางการเขียนสรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 13 สรุปได้วา่ ในหมู่บ้านมีทนุ ระดับบุคคล จานวน คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (1) 1. นายมนตรี งามศิริโรจน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่

13,ประธานกองทุนหมู่บ้าน, ประธานกรรมการหมู่บ้าน, ประธานกลุ่มออมทรัพย์, ประธานกลุ่มประปาหมู่บ้าน, ประธานกลุ่มน้าดื่ม (2) นายสิงห์ชัย อ่าเย็น เป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 13, เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพงนก, เป็นกรรมการหมู่บ้าน (3) นายประสิทธิ์ พรหม
สถาพร เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 13 , กรรมการกองทุนหมู่บ้าน, กรรมการหมู่บ้าน (4) นางหนูแดง อ่าเย็น เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่
13 ,เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตัดไม้และด้านการเกษตร ,ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร(ฟ้าทะลายโจร ,กรรมการหมู่บ้าน (5) นายไพรัตน์ ธัญรัตนศรีสกุล
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
,กรรมการหมู่บ้าน ,เหรัญญิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ,เหรัญญิกกลุ่มน้าดื่ม (6) นายบท เมืองนก เป็นผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองพงนก ,ที่ปรึกษากรรมการสภาวัฒนธรรม
ตาบลสระพัฒนา (7) นางสาวดวงพร โตทัพ เป็นรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพงนก ,สถานที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ 4
ด้าน ,สถานที่ให้ความรัก ความอบอุ่น แก่เด็ก 2 – 3 ปี ,สถานที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (8) นางสาราญ เล้าอรุณ เป็นผู้นาด้านอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
(9) นายปัญญา สินทวี เป็นผู้นาด้านช่างไม้, สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน (10) นางสมบุญ พานแก้ว เป็นประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ 13 (11) นายวิลัยพร งามศิริ
โรจน์ เป็นประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน ,เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ (12) นายทอง สระทองภู เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ประกอบพิธีทางศาสนา ,สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน มีกลุ่ม
องค์กร หน่วยงาน จานวน 7 กลุ่ม ได้แก่กองทุนหมู่บ้าน, กลุ่มกรรมการหมู่บ้าน, กลุ่มออมทรัพย์, กลุ่มสตรีแม่บ้าน, กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ 13 (อสม.),
กลุ่มประปา, กลุ่มน้าดื่ม และแหล่งประโยชน์ จานวน 9 แหล่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองพงนก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพงนก, หอกระจายข่าวหมู่บ้าน, ศาลาประชาคม
, คลองชลประทาน, ถนนเลียบคลองชล, คลองซอย, โรงสีชมุ ชน ซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในการจัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของหมู่ที่
13

ตารางที่ 1.2 การสารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น รายหมู่บ้าน
คาชี้แจง อธิบายรายละเอียดของทุนทางสังคม ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดั บหน่วยงาน และระดับหมู่บ้านที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการระดับ
หมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนทั้งหมดของตาบล ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทาให้เห็นการกระจายของลักษณะของทุนและศักยภาพของชุมชน
ที่เกิดจากการที่ชาวบ้าน หรือชุมชนจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเอง
หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

หมู่ที่ 14 1. ระดับบุคคล
1. นายศิริพรรดิ์ สุทธิศาสนกุล
บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 14
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 085-2966665
2. นายสมพงษ์ เซี่ยงหลิว
บ้านเลขที่ 157/2 หมู่ที่ 14
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 084-8846869

3. นายเล้ง เซี่ยงหลิว

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
----

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)
มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
ประธานกลุ่มลุ่มแม่น้าท่าจีนจังหวัดนครปฐม
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
สมาชิกและกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
รองประธานลูกเสือชาวบ้านระดับตาบล
ผู้แทนเกษตรกรประจาหมู่บ้าน
มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร การปลูกพืชผักและสมุนไพรต่างๆ
เป็นหมอดินอาสา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 14
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 081-9422528
4. นายศักชัย เล้าอรุณ
บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ที่ 14
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 085-3788411
5. นายมานพ นาคนุ่ม
บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 14
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 080-7858123
6. นายอ๋า เซี่ยงหลิว
บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 14
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 080-7858123
7. นางหยุก แซ่ตั้น
บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 14

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
---

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
หมอดินอาสา
เลขาประปาหมู่บ้าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ 14
สมาชิกประปาหมู่บ้าน
เหรัญญิกประปาหมู่บ้าน
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ 14
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
สมาชิกประปาหมู่บ้าน
มีความเชี่ยวชาญด้านการขับรถไถ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (ประธาน อสม.)
เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจาหมู่บ้าน (อพม.)
กรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

- ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 14
- สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 085-2917943
8. นายสืบ กรุ่นทอง
บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 14
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 080-7858123
9. นายจง ใช้ศรีทอง
บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 14
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทร. 081-0087902
10. นายพลู เล้าอรุณ
บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 14
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
11. นายฮอกยิ้ว กิจมณีกุล
บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 14
ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
2. ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
- มีความเชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทน ,จับเส้น
- มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหาร อาทิ ขนมไทยชนิดต่างๆ
- มีความเชี่ยวชาญด้านช่างไม้ อาทิ สร้างบ้าน โต๊ะ ตู้ เตียง

- สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
- จิตอาสา ช่วยงานบุญต่างๆ
- มีความเชี่ยวชาญด้านการกางเต็นท์
- เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมของคนเชื้อสายจน เช่น งานแต่ง งานศพ
- สามารพูดและอ่านภาษาจีนได้
- อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
- เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
- สามารพูดและอ่านภาษาจีนได้
- จัดตั้งขึ้นตานโยบายรัฐบาล

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น

- ให้กู้ยืมแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
- ให้ทุนการศึกษา (จัดสรรจากดอกเบี้ยกองทุนฯ)
- ซ่อมแซมไฟฟ้า ประปาหมูบ้าน (จัดสรรจากดอกเบี้ยกองทุนฯ)
- ใช้จัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน (จัดสรรจากดอกเบี้ยกองทุนฯ)
2. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
- คัดกรองโรคเบื้องต้น (เบาหวาน ความดัน)
- รณรงค์ป้องกันโรค
3. กลุ่มสตรีแม่บ้าน
- จิตอาสาช่วยงานในหมู่บ้าน
4. กลุ่มประปาหมู่บ้าน
- ด้านการบริหารจัดการน้าสาหรับอุปโภคบริโภค
3. ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
1. วัดป่าอนาลโย
- เป็นสถานที่จัดประชุมหมู่บ้าน
- เป็นหน่วยเลือกตั้ง
- เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี
2. ประปาหมู่บ้าน
- ใช้สาหรับอุปโภคบริโภค
3. คลองชลประทาน
- ใช้เพื่อการเกษตร
- เลี้ยงกุ้ง
4. สถานที่ออกกาลังกาย
- เป็นสถานที่พักผ่อน
- ประชาชนใช้ออกกาลังกาย
5. ถนน
- ใช้ในการคมนาคม
6. ไฟฟ้าสาธารณะ
- ใช้ส่องสว่าง
7. บ่อน้า
- เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและจับสัตว์น้า
- เป็นแหล่งอาหาร

หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
8. บ้านผู้ใหญ่ศิริพรรดิ์ สุทธิศาสนกุล
9. บ้านนายลือชา ศรีไพบูลย์
10. รถไถประจาหมู่บ้าน
11. เครื่องสูบน้าประจาหมู่บ้าน
12. ท่อระบายน้าคสล.

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมเด่น งานเด่นหรือเรื่องเด่น
-

เป็นสถานที่จัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน
เป็นสถานที่จัดประชุมกองทุนหมู่บ้าน
ใช้ในการไถที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ใช้ปรับแต่งที่ดิน
ใช้ในการบรรเทาปัญหาน้าท่วม สูบน้าออกจากบ้านเรือนราษฎร
ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ใช้ส่งน้าเพื่อการเกษตร
ใช้ระบายน้าเมื่อเกิดปัญหาน้าท่วม

4. ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง

แนวทางการเขียนสรุป
ทุนทางสังคมของหมู่ที่ 14 สรุปได้ว่า ในหมู่บ้านมีทุนระดับบุคคล จานวน 11 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ . 1. นายศิริพรรดิ์ สุทธิศาสนกุล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2. นายสมพงษ์ เซี่ยงหลิว เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3. นายเล้ง เซี่ยงหลิว เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4. นายมานพ นาคนุ่ม เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 5.
นายศักดิ์ชัย เล้าอรุณ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ มีกลุ่มองค์กร หน่วยงาน จานวน 4 กลุ่ม และแหล่งประโยชน์ จานวน 12 แห่ง ซึ่งทั้งหมดมี
ส่วนร่วมในการจัดการหมู่บ้าน และดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึง่ แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของหมู่ที่ 14

