พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 1
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
1.กระนวน

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

1.
บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 13 5 กันยายน 2549
แปรรูปข้าวบ้านทรัพย์ ต. หนองโก อ.
คำไฮ
กระนวน จ. ขอนแก่น

นาย ทองม้วน
โพธิ์ศรี

จำนวนสมาชิก
หญิง
4

ชาย
9

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
13
/
/
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

2.
บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 4 4 สิงหาคม 2551
กลุ่มเพาะเห็ดฟางกองเ ต. น้ำอ้อม อ.
ตี้ย
กระนวน จ. ขอนแก่น

นาง รุ่งนภา
เนื่องชัยยศ

16

5

21

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

3.
บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 2 25 มิถุนายน 2550
ปลูกผักปลอดภัยจากส ต. หนองโน อ.
ารพิษบ้านป่าติ้ว
กระนวน จ. ขอนแก่น

นาง สุนันท์
วงษ์มนต์

20

0

20

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

4.
บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 27 สิงหาคม 2549
กลุ่มเพาะเห็ดฟางในเรื ต. บ้านฝาง อ.
อนโรงบ้านหนองแวงเ กระนวน จ. ขอนแก่น
ป่ง

นาย หนูกัน
ยศพล

7

8

15

5.
บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 12 15 มีนาคม 2547
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ค ต. หนองกุงใหญ่ อ.
รบวงจรบ้านผักหนาม กระนวน จ. ขอนแก่น

นาย เด่นพงษ์
โพธิสีหะราช

8

6

14

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 2
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
1.กระนวน

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

6.
หมู่ที่ 1 ต. หนองโน
กลุ่มปลูกมันเทศบ้านห อ. กระนวน จ.
นองโน
ขอนแก่น

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี
5 กรกฎาคม 2551

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย เขียว
งานจตุรัส

10

ชาย
2

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
12
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

7.
หมู่ที่ 5 ต. หนองโน
กลุ่มผู้ปลูกข้าวมะลิอิน อ. กระนวน จ.
ทรีย์
ขอนแก่น

20 พฤษภาคม 2552

8.
บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 8 30 ตุลาคม 2549
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหา ต. ห้วยยาง อ.
รบ้านโคกกลาง
กระนวน จ. ขอนแก่น

นาย ประนอม
สีอาษา

1

13

14

นาย ประสิทธิ์
วงษ์โพย

10

4

14

/

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

9.
บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 1 29 สิงหาคม 2551
ผู้เลี้ยงไหมบ้านห้วยยา ต. ห้วยยาง อ.
ง
กระนวน จ. ขอนแก่น

นาย
ยุทธศาสตร์
พะเสนา

4

9

13

/

10.
หมู่ที่ 2 ต. ห้วยโจด อ. 20 กรกฎาคม 2550
กลุ่มผลิตโคเนื้อบ้านโ กระนวน จ. ขอนแก่น
สกเสี้ยว

นาง ใครสี
สมทอง

7

4

11

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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หน้า 3
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
1.กระนวน

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

11.
บ้านเลขที่ 184 หมู่ที่ 4 14 กุมภาพันธ์ 2551
ผลิตสินค้าเกษตรปลอ ต. หนองกุงใหญ่ อ.
ดภัยและได้มาตรฐานบ้ กระนวน จ. ขอนแก่น
านผักหนาม

นาย เจริญ
อาจเจริญ

9

4

12.
บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 1 14 ตุลาคม 2548
กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านห้ว ต. ห้วยยาง อ.
ยยาง
กระนวน จ. ขอนแก่น

นาง พิสมัย
พนะโพธิ์

13

2

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
13
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
15
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต

13.
บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 9 14 กรกฎาคม 2549
ผู้ปลูกยางพาราหัวนาค ต. หัวนาคำ อ.
ำ
กระนวน จ. ขอนแก่น

นาย เชวง
ระมะณี

14.
บ้านเลขที่ 262 หมู่ที่ 4 11 พฤศจิกายน 2549 นาย อนันต์
เกษตรผสมผสานบ้าน ต. หัวนาคำ อ.
แสงพระจันทร์
คำครึ่ง
กระนวน จ. ขอนแก่น

3

6

9

/

1

9

10

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

15.
หมู่ที่ 5 ต. ห้วยโจด อ. 9 เมษายน 2547
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีว กระนวน จ. ขอนแก่น
ภาพโนนศิลา

นาย ถนอม
อินจันทร์

0

15

15

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 4
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
1.กระนวน

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

16. กลุ่มปลูกถั่วเหลือง บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 7 10 ตุลาคม 2545
ต. ดูนสาด อ.
กระนวน จ. ขอนแก่น

นาย อุดร
คำสำโรง

1

12

17.
พืชทดแทนพลังงาน

นาย สถิตย์
ศรีสร้างคอม

3

11

บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 12 9 เมษายน 2551
ต. หนองโก อ.
กระนวน จ. ขอนแก่น

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
13
รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
14
/
ผลิต /
ปรับปรุง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

2.เขาสวนกวาง

18.
บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 8 8 มิถุนายน 2550
เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ต. น้ำอ้อม อ.
กระนวน จ. ขอนแก่น

นาย อำนวย
ว่องไว

8

7

15

/

1.
บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 7 28 มีนาคม 2539
แปรรูปกล้วยบ้านหนอ ต. ดงเมืองแอม อ.
งแวงเรือ
เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น

นาง อนงค์
สอนซุน

25

0

25

/

2. แตงล้าน

นาย โชคชัย
ศรีวิวัฒน์

6

8

14

บ้านเลขที่ 0 หมู่ที่ 1 ต. 11 พฤษภาคม 2554
นางิ้ว อ. เขาสวนกวาง
จ. ขอนแก่น

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต
รวมกันขายผล ดี
ผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน
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หน้า 5
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
2.เขาสวนกวาง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

3.
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ต. 10 ตุลาคม 2548
จักรสานบ้านเทพอำนว โนนสมบูรณ์ อ.
ย
เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง สงกา
เค้ามิน

0

ชาย
15

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
15
/
รวมกันซื้อปัจ ดี
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

3.ชนบท

4.
บ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 4 21 ธันวาคม 2553
ผลิตพืชและอาหารสัต ต. เขาสวนกวาง อ.
ว์
เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น

นาย ทองแดง
โห้หนู

2

6

8

5. พัฒนามันสำปะหลัง บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 21 พฤษภาคม 2553
ต. คำม่วง อ.
เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น

นาย วิยล
อาจพรม

8

12

20

1.
บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 2 18 สิงหาคม 2549
ส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเ ต. ปอแดง อ. ชนบท
ศรษฐกิจพอเพียง
จ. ขอนแก่น

นาย ประยงค์
จะเรียมพันธ์

8

7

15

/

/

รวมกันซื้อปัจ ดี
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ดี
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

2.
เลี้ยงโคบ้านหนองไฮ

บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 3 8 ตุลาคม 2548
ต. ปอแดง อ. ชนบท
จ. ขอนแก่น

นาย สุรัตน์
ดอนเส

0

12

12

/

จำหน่ายพันธุ์ดี ปรับปรุง
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 6
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
3.ชนบท

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

3.
บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 6 9 มีนาคม 2549
ส่งเสริมอาชีพการเกษต ต. บ้านแท่น อ. ชนบท
รปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม จ. ขอนแก่น
โคกกลาง

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง ประเพียร
สิทธิบุ่น

13

ชาย
0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
13
/
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

4.
บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 13 ตุลาคม 2548
ส่งเสริมอาชีพการเกษต 3 ต. บ้านแท่น อ.
รปลูกมะลิบ้านหัวนาก ชนบท จ. ขอนแก่น
ลาง

5.
บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 8 20 สิงหาคม 2549
ส่งเสริมอาชีพปลูกอ้อย ต. บ้านแท่น อ. ชนบท
พันธุ์ดีหัวนากลาง
จ. ขอนแก่น

นาง สำราญ
เดชโคบุตร

10

4

14

/

2

7

9

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

6.
บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 5 6 มีนาคม 2550
ส่งเสริมอาชีพเกษตรผ ต. ปอแดง อ. ชนบท
สมผสานบ้านมาบตาก จ. ขอนแก่น
ล้า

นาย
ศักดิ์สยาม
นามวงค์ษา

5

4

9

7.
บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 9 10 มิถุนายน 2547
การผลิตข้าวหอมมะลิอิ ต. ศรีบุญเรือง อ.
นทรีย์
ชนบท จ. ขอนแก่น

นาย วิรัตน์
อนุชน

10

15

25

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 7
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
3.ชนบท

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

8.
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ต. 20 พฤษภาคม 2543
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพั ศรีบุญเรือง อ. ชนบท
นธุ์ข้าวชุมชน
จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย อุบล
กองวงษ์

2

ชาย
21

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
23
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

9.
บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 6 10 พฤษภาคม 2546
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพั ต. ชนบท อ. ชนบท จ.
นธุ์ข้าวชุมชน
ขอนแก่น

นาย สว่าง
นิระ

11

11

22

/

10.
บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 7 10 พฤษภาคม 2548
การผลิตข้าวหอมมะลิอิ ต. ชนบท อ. ชนบท จ.
นทรีย์
ขอนแก่น

นาย สุรตน์
มาศยะ

1

19

20

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

11.
บ้านเลขที่ 0 หมู่ที่ 6 ต. 1 มีนาคม 2550
ส่งเสริมอาชีพปุ๋ยอินท กุดเพียขอม อ. ชนบท
รีย์อัดเม็ด
จ. ขอนแก่น

นาย เกษม
หนูวงษ์

0

20

20

12.
บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 5 10 พฤษภาคม 2550
ส่งเสริมอาชีพผลิตข้าว ต. กุดเพียขอม อ.
พันธุ์ดี
ชนบท จ. ขอนแก่น

นาย สัมฤทธิ์
สนาม

9

11

20

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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หน้า 8
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
3.ชนบท

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

13.
หมู่ที่ 3 ต.
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้ โนนพะยอม อ.
านห้วยค้อ
ชนบท จ. ขอนแก่น

14. โคโนนพะยอม

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี
1 มิถุนายน 2547

บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 21 มิถุนายน 2549
10 ต. โนนพะยอม อ.
ชนบท จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

นาย สุดใจ
ลาอ่อน

7

8

นาย หลวด
โนนพะยอม

6

5

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
15
/
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
11
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

15. ส่งเสริมการเลี้ยงโค บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 6 10 พฤศจิกายน 2549 นาย สุกรี
ต. ห้วยแก อ. ชนบท
วาเสนัง
จ. ขอนแก่น

10

5

15

/

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

16.
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 3 3 มิถุนายน 2547
ต. ห้วยแก อ. ชนบท
จ. ขอนแก่น

นาย ใหม่
หาญปราบ

8

19

27

/

17. ผู้ทำนาข้าว

บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 6 15 เมษายน 2549
ต. ห้วยแก อ. ชนบท
จ. ขอนแก่น

นาย ไพศาล
คาดี

5

15

20

/

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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หน้า 9
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
3.ชนบท

ชื่อกลุ่ม
18.
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตำบล
วังแสง
19.
ส่งเสริมอาชีพศูนย์ส่งเ
สริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชนบ้านโนนข่าใต้
20.
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้
อบ้านวังแสง

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 10 1 พฤษภาคม 2550
ต. วังแสง อ. ชนบท จ.
ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 187 หมู่ที่ 10 ตุลาคม 2548
10 ต. วังแสง อ.
ชนบท จ. ขอนแก่น

นาย บุญเลิศ
แสงเปรี่ยง

6

6

นาย พัด
เครือสังข์

0

10

บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 1 10 มกราคม 2549
ต. วังแสง อ. ชนบท จ.
ขอนแก่น

นาย นิคม
สินโพธิ์

8

9

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
12
/
ผลิต /
ปรับปรุง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
10
/
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี
17

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต

21.
บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 4 11 มิถุนายน 2545
ส่งเสริมการผลิตข้าวชุ ต. โนนพะยอม อ.
มชนบ้านห้วยอึ่ง
ชนบท จ. ขอนแก่น

22.
บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 6 1 มีนาคม 2548
ทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโ ต. โนนพะยอม อ.
นนพะยอม
ชนบท จ. ขอนแก่น

นาง บุญเต็ม
สุดใจ

18

6

24

/

10

0

10

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
4.ชุมแพ

ชื่อกลุ่ม
1. ทอเสื่อกก

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 13 3 มกราคม 2552
ต. หนองไผ่ อ. ชุมแพ
จ. ขอนแก่น

2.
บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 9 กรกฎาคม 2552
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพ ต. นาเพียง อ. ชุมแพ
อเพียงชุมชน
จ. ขอนแก่น
บึงนาเพียง

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง ลำเนา
ภิมลนอก

นาย สมโภชน์
ชายพันธ์

ชาย

28

0

9

5

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
28
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
14
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

3. เลี้ยงโค

บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 4 11 มีนาคม 2541
ต. ขัวเรียง อ. ชุมแพ
จ. ขอนแก่น

นาย ทวีศักดิ์
กอสุข

0

10

10

4.
บ้านเลขที่ 0 หมู่ที่ 1 ต. 25 กุมภาพันธ์ 2552
ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อชุ หนองเขียด อ. ชุมแพ
มชน
จ. ขอนแก่น

นาย ศราวุฒิ
ด่านขุนทด

32

54

86

5.
บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 8 10 มกราคม 2552
เกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอิน ต. หนองเสาเล้า อ.
ทรีย์ชีวภาพ
ชุมแพ จ. ขอนแก่น

นาย ทองม้วน
ทาโบราณ

3

10

13

/

/

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
4.ชุมแพ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

6.
บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ต. 11 ธันวาคม 2544
ส่งเสริมอาชีพปลูกถั่วเ ชุมแพ อ. ชุมแพ จ.
หลือง
ขอนแก่น

นาย ประหยด
ทองแย้ม

จำนวนสมาชิก
หญิง
10

ชาย
21

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
31
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

7.
บ้านเลขที่ 10/2 หมู่ที่ 1 เมษายน 2536
เกษตรกรเพื่อผลผลิต(ก 6 ต. ไชยสอ อ. ชุมแพ
ลุ่มปลุกถั่วเหลือง)
จ. ขอนแก่น

นาย ประสิทธิ์
กันหาเรียง

8. กองทุนข้าวชุมชน

บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 5
ต. โนนอุดม อ. ชุมแพ
จ. ขอนแก่น

9.
บ้านเลขที่ 0 หมู่ที่ 3 ต. 23 ธันวาคม 2548
ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านร่ โนนหัน อ. ชุมแพ จ.
องแซง
ขอนแก่น

18

42

60

นาย พรมดี
หลักเพชร

1

11

12

นาย บุญธรรม
พินิจดี

3

15

18

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
ผลิตพันธุ์ดี / ปรับปรุง
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต

10.
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ

บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 5
ต. โนนสะอาด อ.
ชุมแพ จ. ขอนแก่น

นาย ฉลอง
เหลาทอง

4

29

33

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

4.ชุมแพ

11. กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 1 2 มีนาคม 2552
ต. วังหินลาด อ.
ชุมแพ จ. ขอนแก่น

นาย ทองดี
กัณหาเรียง

3

23

5.น้ำพอง

1.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 04 9 สิงหาคม 2551
ผู้สูงอายุทำดอกไม้จัน ต. หนองกุง อ. น้ำพอง
ทร์
จ. ขอนแก่น

นาง ปัดชา
ค้อไผ่

50

0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
26
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต
50
รวบรวมซื้อผล ปรับปรุง
ผลิตของสมาชิ
ก / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต

2.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 13 10 มิถุนายน 2549
ปลูกถั่วลิสง(ปลอดภัย ต. บ้านขาม อ. น้ำพอง
และได้มาตรฐาน)บ้านเ จ. ขอนแก่น
หล่าใหญ่

นาย เคน
อึมฉิม

3

7

10

3. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 8 22 มกราคม 2553
ต. กุดน้ำใส อ. น้ำพอง
จ. ขอนแก่น

นาย ทองพูน
บุษราคัม

6

11

17

4.
บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 7 22 มกราคม 2553
ปลูกผักปลอดสารพิษ ต. กุดน้ำใส อ. น้ำพอง
จ. ขอนแก่น

นาย สมศรี
หลงหนองคูณ

4

8

12

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
5.น้ำพอง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

5.
หมู่ที่ 5 ต. ทรายมูล อ. 15 มีนาคม 2551
ปลูกถั่วลิสงบ้านหนอง น้ำพอง จ. ขอนแก่น
บัวบาน

นาย นิตย์ศักดิ์
เทพวงษ์

จำนวนสมาชิก
หญิง
5

ชาย
5

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
10
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

6.
บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 4 20 พฤษภาคม 2551
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนบ้า ต. ท่ากระเสริม อ.
นท่าโพธิ์
น้ำพอง จ. ขอนแก่น

นาย สมบูรณ์
มาตรกำภา

15

26

41

7. กลุ่มถั่วลิสง ม.8

นาง จันทร์ศรี
แสนหอม

15

5

20

นาย เปี่ยง
นามปัญญา

14

11

25

บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 8 18 มกราคม 2550
ต. บัวเงิน อ. น้ำพอง
จ. ขอนแก่น

8.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1 ต. 16 พฤษภาคม 2550
แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจ ม่วงหวาน อ. น้ำพอง
พอเพียงชุมชนตำบลม่ จ. ขอนแก่น
วงหวาน

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

9.
บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 13 10 มิถุนายน 2532
กลุ่มบาดาลลอยฟ้าบ้าน ต. วังชัย อ. น้ำพอง จ.
เสียว
ขอนแก่น

7

0

7

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
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5.น้ำพอง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่
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วัน/เดือน/ปี
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จำนวนสมาชิก
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ชาย

10.
บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 5 28 มกราคม 2551
กลุ่มปลูกหม่อนไหมบ้ ต. ท่ากระเสริม อ.
านท่ากระเสริม
น้ำพอง จ. ขอนแก่น

นาง วาสนา
จังพล

40

0

11.
บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 3 10 มกราคม 2540
กลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านห้ว ต. น้ำพอง อ. น้ำพอง
ยเสือเต้น
จ. ขอนแก่น

นาย สมาน
ศรีบุญยัง

90

200

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
40
/
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
290
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

12.
บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่
กลุ่มเลี้ยงโคนมบ้านขา 13 ต. บ้านขาม อ.
ม
น้ำพอง จ. ขอนแก่น

9 มีนาคม 2551

นาย อ้วน
รองหานาม

2

10

12

13.
หมู่ที่ 1 ต. ม่วงหวาน 10 ตุลาคม 2549
กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพ อ. น้ำพอง จ.
อเพียง
ขอนแก่น

นาย เปี่ยง
นามปัญญา

0

30

30

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

14. กสิกรรมไร้สารพิษ บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 1 มีนาคม 2550
3 ต. หนองกุง อ.
น้ำพอง จ. ขอนแก่น

นาง บุหงา
พันโน

40

20

60

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 15
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
5.น้ำพอง

ชื่อกลุ่ม
15. กองทุนปุ๋ย

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 6 ต. 16 มิถุนายน 2526
วังชัย อ. น้ำพอง จ.
ขอนแก่น

16.
บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 5 6 กุมภาพันธ์ 2546
ทอเสื่อบ้านท่ากระเสริ ต. ท่ากระเสริม อ.
ม
น้ำพอง จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย สุทัศน์
คำยา

ชาย

16

26

30

0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
42
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
30
ผลิต /
ปรับปรุง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

17.
เพิ่มผลผลิตข้าวนาปี
ม.12

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 12 10 พฤษภาคม 2551
ต. สะอาด อ. น้ำพอง
จ. ขอนแก่น

18.
หมู่ที่ 11 ต. สะอาด อ. 6 เมษายน 2551
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด น้ำพอง จ. ขอนแก่น
บ้านคำบง

นาย บุญมา
ศรีภักดี

3

11

14

0

13

13

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต

19.
บ้านเลขที่ 0 หมู่ที่ 16 18 ตุลาคม 2548
กลุ่มขยายพันธุ์ข้าวหอ ต. น้ำพอง อ. น้ำพอง
มมะลิ 105
จ. ขอนแก่น

นาย บัวทอง
อำมา

0

14

14

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 16
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
5.น้ำพอง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

20.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4 ต. 5 เมษายน 2551
กลุ่มเกษตรกรบ้านโคก สะอาด อ. น้ำพอง จ.
สว่าง ม.4
ขอนแก่น

นาย คำพล
บึงมาร

0

12

21.
ปุ๋ยชีวภาพบ้านหัวบึง

นาย สมจิตร
อินอุ่นโชติ

0

0

บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 11 7 ธันวาคม 2548
ต. พังทุย อ. น้ำพอง จ.
ขอนแก่น

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
12
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ร้านค้าชุมชน
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

22.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2 ต. 3 มกราคม 2550
ปลูกผักปลอดภัยสารพิ สะอาด อ. น้ำพอง จ.
ษ
ขอนแก่น

นาย สาธิต
หอมทอง

15

5

20

23.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 13 3 มิถุนายน 2537
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจ ต. วังชัย อ. น้ำพอง จ.
ากสารพิษ(บาดาลลอย ขอนแก่น
ฟ้า)

นาง บุบผา
ชุมพล

36

12

48

3

12

15

24.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2 ต. 17 พฤศจิกายน 2547 นาย บุญสงค์
กลุ่มปลูกพริกบ้านนาฝ บัวเงิน อ. น้ำพอง จ.
สมปัญญา
ายเหนือ
ขอนแก่น

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 17
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
5.น้ำพอง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

25.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1 ต. 4 มีนาคม 2549
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้ บัวเงิน อ. น้ำพอง จ.
านเพี้ยฟาน
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย สำรวย
คำอ้อ

18

ชาย
2

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
20
/
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
ร้านค้าชุมชน /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

26.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1,13 9 ตุลาคม 2545
ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำ ต. ม่วงหวาน อ.
บลม่วงหวาน
น้ำพอง จ. ขอนแก่น

นาย สุทิน
นามปัญญา

0

30

30

27.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9 ต. 7 ธันวาคม 2550
เลี้ยงโคเนื้อบ้านสนาม พังทุย อ. น้ำพอง จ.
บิน
ขอนแก่น

นาย บริบูรณ์
พิมพ์จำปา

4

9

13

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

28.
บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 9 6 ตุลาคม 2549
กลุ่มส่งเสริมและผลิตข้ ต. บัวใหญ่ อ. น้ำพอง
าวชุมชน
จ. ขอนแก่น

นาย คำผา
ต้นกันยา

13

32

45

/

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

29.
บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 15 20 มกราคม 2548
หัตถกรรมจากเถาวัลย์ ต. บัวใหญ่ อ. น้ำพอง
นาคำน้อย
จ. ขอนแก่น

นาย คำเต็ม
รัตนพร

4

8

12

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 18
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
5.น้ำพอง

ชื่อกลุ่ม
30.
เลี้ยงผึ้งบ้านเพี้ยฟาน

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1 ต. 11 สิงหาคม 2542
บัวเงิน อ. น้ำพอง จ.
ขอนแก่น

นาย สุภศิลป์
โพธิ์มา

จำนวนสมาชิก
หญิง
8

ชาย
10

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
18
/
รวมกันขายผล ปานกลาง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

6.บ้านไผ่

1.
บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 5 เมษายน 2554
กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลู 6 ต. ในเมือง อ.
กหอมแบ่ง
บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

นาย ไพรัตน์
ปัสสาวะ

4

11

15

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

2.
บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 8 9 มกราคม 2549
ปลูกผักอนามัยบ้านลิ้น ต. แคนเหนือ อ.
ฟ้า
บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

นาย สมบาง
ดีคลัง

3.
บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 3 14 พฤศจิกายน 2545 นาย แก้ว
เกษตรอินทรีย์ภูเหล็ก ต. ภูเหล็ก อ. บ้านไผ่
ยอดสง่า
จ. ขอนแก่น

5

2

7

/

0

15

15

/

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
ผลิต /
ปรับปรุง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต

4. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 3 บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ต. 24 มีนาคม 2545
พลังป่าปอ
ป่าปอ อ. บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น

นาย บุญทัน
สุดสี

8

6

14

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
6.บ้านไผ่

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

5.
บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่
ส่งเสริมอาชีพการเกษต 13 ต. เมืองเพีย อ.
รทอเสื่อชีกกค้อ
บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี
13 สิงหาคม 2552

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง เที่ยง
สิงคลีบุตร

27

ชาย
3

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
30
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

6.
หมู่ที่ 12 ต. บ้านไผ่ อ. 10 มิถุนายน 2545
ส่งเสริมและผลิตพันธุ บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น
ข้าวชุมชนบ้านดอนนา
ดี

นาย ทองใหล
สอยโฮ้

24

4

28

7.
บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่
กลุ่มพัฒนามันสำปะห 16 ต. บ้านลาน อ.
ลัง
บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

นาย ทวีศักดิ์
ชมเชยรัก

14

6

20

10 พฤษภาคม 2554

8.
บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 5 2 มิถุนายน 2551
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลห ต. หนองน้ำใส อ.
นองน้ำใส
บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

นาย ฉวี
ใจแน่น

1

13

14

9.
บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 1 10 พฤษภาคม 2545
ส่งเสริมอาชีพการเกษต ต. หินตั้ง อ. บ้านไผ่ จ.
รศูนย์ข้าวชุมชนตำบล ขอนแก่น
หินตั้ง

นาย ติกกรณ์
สีสังข์

9

11

20

ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี

ดี

ดี

ดี

ดี
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

6.บ้านไผ่

10.
บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ต. 1 พฤษภาคม 2553
ส่งเสริมอาชีพการผลิต หัวหนอง อ. บ้านไผ่
ข้าวพันธุ์ดี
จ. ขอนแก่น

นาย เส็ง
ผาพิมฟ์

0

10

7.บ้านฝาง

1.
บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 4 4 มิถุนายน 2554
กลุ่มปลูกผักบ้านเขื่อน ต. บ้านเหล่า อ.
บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

นาย ประจักร
เกษไทย

6

10

2.
บ้านเลขที่ 98/2 หมู่ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2549
ลูกประคบสมุนไพรบ้า 9 ต. โคกงาม อ.
นคำหญ้าแดง
บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

นาง ลำพอง
สิงห์ทอง

20

0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
10
/
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
16
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
20
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต

สถานภาพกลุ่
ม
ดี

ปรับปรุง

ปรับปรุง

3.
บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 6 17 ตุลาคม 2549
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิ ต. บ้านฝาง อ.
จพอเพียงบ้านดอนหัน บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

นาย ศุภากร
หวานอารมณ์

4.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 6,8 12 พฤษภาคม 2544
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้ว ต. โนนฆ้อง อ.
ยหว้า ม.6,8
บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

นาย วิรัส
โพธิปัสสา

7

13

20

/

30

35

65

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 21
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
7.บ้านฝาง

ชื่อกลุ่ม
5. ข้าวโป่งพื้นบ้าน

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 177 หมู่ที่ 1 1 มกราคม 2546
ต. ป่าหวายนั่ง อ.
บ้านฝาง จ. ขอนแก่น
6.
บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 4 10 มีนาคม 2544
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพั ต. หนองบัว อ.
นธุ์ข้าวชุมชนบ้านดอน บ้านฝาง จ. ขอนแก่น
ดู่

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

นาย พรชัย
พลตรี

9

1

นาย สนอง
โชติกวี

11

19

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
10
แปรรูปผลผลิ ปรับปรุง
ต
30

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

7.
บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ต. 4 มิถุนายน 2551
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแก่ ป่ามะนาว อ. บ้านฝาง
นเท่า ต.ป่ามะนาว
จ. ขอนแก่น

8.เปือยน้อย

1.
วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
เนื้อสัตว์หัวฝายตำบลเ
ปือยน้อย
2.
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเ
มล็ดพันธุ์ข้าวหัวฝาย

นาย หล้า
นามจันทรืดา

บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 3 19 กรกฎาคม 2548
ต. เปือยน้อย อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 3 27 ตุลาคม 2548
ต. เปือยน้อย อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาย หนูแดง
ศรีนิล

29

4

33

/

7

8

15

/

11

39

50

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
แปรรูปผลผลิ ปรับปรุง
ต
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
8.เปือยน้อย

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

3. ทอผ้าขอนแก่นน้อย บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 5 7 กุมภาพันธ์ 2549
ต. เปือยน้อย อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาง สมหมาย
ปะระกัง

15

0

4. จักสานบ้านหัวขัว

บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 7 27 มีนาคม 2552
ต. เปือยน้อย อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาง สมัย
หล้าประเสริฐ

23

2

5.
แปรรูปขนมอำเภอเปือ
ยน้อย
6. ทอเสื่อกกหัวขัว

บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 5 28 ตุลาคม 2551
ต. เปือยน้อย อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 1 26 เมษายน 2549
ต. เปือยน้อย อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาง เพ็ญศรี
สินอยู่

7

2

29

0

นาง จิตต์
ชัยสิทธิ์

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
15
/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
25
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต
9
/
แปรรูปผลผลิ
ต
29

/

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

แปรรูปผลผลิ ปรับปรุง
ต

7. ผู้เลี้ยงโค หมู่ 8
ตำบลวังม่วง

บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 8 26 เมษายน 2549
ต. วังม่วง อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาย ศักดา
ศรีกล่อม

13

1

14

/

ผลิตพันธุ์ดี / ปรับปรุง
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
8.เปือยน้อย

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

8.
บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 3 20 ตุลาคม 2549
โคขุนพัฒนาบ้านห้วยแ ต. วังม่วง อ.
ร่ หมู่ 3
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย นาย
สระพรม

5

ชาย
7

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
12
/
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

9. ปลูกอ้อยปลูกมัน

บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ต. 6 พฤศจิกายน 2549
วังม่วง อ. เปือยน้อย จ.
ขอนแก่น

นาย บุญ
ดีแป้น

9

5

14

/

10. เลี้ยงโคห้วยแร่
หมู่7

บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ต. 20 ตุลาคม 2549
วังม่วง อ. เปือยน้อย จ.
ขอนแก่น

นาง หอม
พรมมา

6

7

13

/

59

20

79

/

11.
บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 2 7 กุมภาพันธ์ 2549
วิสาหกิจชุมชนปลูกผัก ต. เปือยน้อย อ.
เปือยน้อย
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาย สมจิตร
วิลาชัย

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

12.
บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ต. 16 เมษายน 2549
ส่งเสริมการผลิตข้าวห เปือยน้อย อ.
อมมะลิ
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาย คำผง ชาดี

25

13

38

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 24
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
8.เปือยน้อย

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

13.
บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 3 18 ตุลาคม 2548
ปรับปรุงคุณภาพแปรรู ต. ขามป้อม อ.
ปมะม่วงขามป้อม
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาย บุญสวน
สุดแล้ว

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

1

20

14.
บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 3 18 ตุลาคม 2548
ข้าวแตนแดนขามป้อม ต. ขามป้อม อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

28

0

15.
บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 25 มิถุนายน 2550
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต. ขามป้อม อ.
ขามป้อม
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

15

20

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
21
/
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
28
/
รวมกันขายผล
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต
35
/
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

16. เลี้ยงสุกรขามป้อม บ้านเลขที่ 25/3 หมู่ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
1 ต. ขามป้อม อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

17. ทำไร่วังผือ

บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 7 สิงหาคม 2549
9 ต. ขามป้อม อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาย บุญมี
พันธ์ชัย

18

10

28

/

6

6

12

/

ผลิต /
ปรับปรุง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
8.เปือยน้อย

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

18.
บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 3 6 พฤศจิกายน 2549
แปรรูปมะม่วงแก้วส้ม ต. ขามป้อม อ.
ป่อยน้อย
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาย บุญสวน
สุดแล้ว

16

4

19.
บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 1 6 พฤศจิกายน 2549
ศูนย์สาธิตการตลาดตำ ต. ขามป้อม อ.
บลขามป้อม
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาง บาง
คำมูล

30

25

20.
ศูนย์สาธิตการตลาด

นาย หนูเดช
นาน้อย

25

18

บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 7 สิงหาคม 2545
6 ต. ขามป้อม อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
20
/
รวมกันขายผล
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
55
/
ร้านค้าชุมชน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
43
/
ร้านค้าชุมชน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

21.
บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 7 27 ตุลาคม 2548
ตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้ ต. สระแก้ว อ.
าฝ้าย ม.7
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาย สุรัตน์
อยู่สวัสดิ์

8

7

15

/

22.
บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 3 29 กันยายน 2548
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ต. สระแก้ว อ.
บ้านเก่าค้อ
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาย อุดม
แก่นพรม

20

23

43

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
8.เปือยน้อย

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

23.
บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 6 27 มีนาคม 2551
เพาะเห็ดบ้านโคกสว่าง ต. สระแก้ว อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาง ลำดวน
จันทะรัง

17

0

24. กลุ่มข้าวชุมชน

นาย สุรัตน์
ดีกลาง

54

100

นาย สัมฤทธิ์
เสงี่ยมสิงห์

5

7

หมู่ที่ 2 ต. วังม่วง อ. 23 มกราคม 2551
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

25.
บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 5 18 ธันวาคม 2552
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวข้าว ต. สระแก้ว อ.
ดอกมะลิ105
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
17
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
154
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
12
/
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

26.
บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 2 6 พฤศจิกายน 2549
วิสาหกิจชุมชนอิเล็กโ ต. วังม่วง อ.
ทนิกส์อำเภอเปือยน้อย เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาง นิฤมล
เถาปัญญา

16

0

16

/

27.
บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 26 เมษายน 2549
วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อโ ต. วังม่วง อ.
สกนาคห้วยโป่ง
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

นาย นิรันดร์
สมอดี

10

9

19

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
8.เปือยน้อย

ชื่อกลุ่ม
28.
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 1 8 มกราคม 2550
ต. วังม่วง อ.
เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย สุเวช
กาศกอง

25

ชาย
21

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
46
/
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

9.พระยืน

1.
บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 8 18 พฤษภาคม 2547
กลุ่มข้าวมะลิอินทรีย์บ้ ต. พระบุ อ. พระยืน จ.
านหัน
ขอนแก่น

นาย สมเพชร
ศรีรักษา

15

5

20

2.
บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 3 มิถุนายน 2543
ไร่นาสวนผสมบ้านหน 3 ต. หนองแวง อ.
องหญ้าข้าวนก
พระยืน จ. ขอนแก่น

นาย อ่อนสี
คำสอนนา

19

21

40

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

3.
หมู่ที่ 13 ต. พระยืน อ. 18 มิถุนายน 2549
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสา พระยืน จ. ขอนแก่น
รพิษ

นาย สุพจน์
อินนามเพ็ง

10

10

20

4.
หมู่ที่ 5,7 ต. บ้านโต้น 20 มีนาคม 2551
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย อ. พระยืน จ.
ง
ขอนแก่น

นาง วิไลวรรณ
ศรีพุทธา

25

2

27

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
9.พระยืน

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

5.
หมู่ที่ 4 ต. บ้านโต้น อ. 1 พฤษภาคม 2550
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเ พระยืน จ. ขอนแก่น
กษตรที่ปลอดภัยและไ
ด้มาตรฐาน หมู่ 4

นาย วิชัย
อินทร์คำ

6.
บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 1 25 กุมภาพันธ์ 2550
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพขา ต. ขามป้อม อ.
มป้อม
พระยืน จ. ขอนแก่น

นาง สายสมร
ดาก่ำ

ชาย

8

19

21

12

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
27
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
33
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

10.พล

7.
หมู่ที่ 2 ต. บ้านโต้น อ. 6 พฤษภาคม 2551
การผลิตสินค้าเกษตรป พระยืน จ. ขอนแก่น
ลอดภัยและได้มาตรฐา
น หมู่ 2

นาง เพ็ญ
จันทะวงค์

19

2

21

8.
หมู่ที่ 8 ต. บ้านโต้น อ. 3 พฤษภาคม 2551
การผลิตสินค้าเกษตรป พระยืน จ. ขอนแก่น
ลอดภัยและได้มาตรฐา
น

นาง บาง
วรรณศรี

19

1

20

1.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 10 14 ธันวาคม 2547
ปลูกผักปลอดภัยจากส ต. เพ็กใหญ่ อ. พล จ.
ารพิษบ้านโนนแต้
ขอนแก่น

นาย วสันต์
ปะวะระ

12

8

20

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ผลิต /
ปรับปรุง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
10.พล

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน
หญิง

2.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5 ต. 1 มีนาคม 2549
ปลูกผักปลอดภัยจากส โจดหนองแก อ. พล
ารพิษ
จ. ขอนแก่น

นาง
ทองอินทร์
เพิงจาง

3.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 11
เกษตรปลูกผักปลอดส ต. โจดหนองแก อ.
ารพิษ
พล จ. ขอนแก่น

นาย ประจวบ
หล้าลุน

3 ตุลาคม 2549

จำนวนสมาชิก
ชาย

15

1

5

9

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
16
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
14
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

4.
บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 5 1 มกราคม 2550
ปลูกข้าวปลอดภัยจาก ต. โจดหนองแก อ.
สารพิษ
พล จ. ขอนแก่น

นาย หลี ชะตะ

5

15

20

5.
สมาชิกทำปุ๋ยเพื่อการเก
ษตร
6. ผักปลอดสารพิษ

นาย ไสว
ลาน้ำเที่ยง

1

13

14

42

2

44

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1 ต. 2 มีนาคม 2551
เมืองพล อ. พล จ.
ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 มกราคม 2545
12 ต.
หนองแวงนางเบ้า อ.
พล จ. ขอนแก่น

นาย วิไลศักดิ์
คุณสาร

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
10.พล

ชื่อกลุ่ม
7. นวดแผนไทย

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

บ้านเลขที่ 232 หมู่ที่ 11 ตุลาคม 2548
12 ต.
หนองแวงนางเบ้า อ.
พล จ. ขอนแก่น

นาย ประยงค์
คันนู

29

1

นาย คะนอง
ยอดสง่า

3

6

8.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 6 ต. 15 มกราคม 2549
เลี้ยงวัวบ้านหนองสะแ เพ็กใหญ่ อ. พล จ.
บง
ขอนแก่น

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
30
/
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
แปรรูปผลผลิ
ต
9
/
ผลิตพันธุ์ดี / ปรับปรุง
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

9. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546
12 ต.
หนองแวงนางเบ้า อ.
พล จ. ขอนแก่น

นาย วิไลศักดิ์
คุณสาร

22

8

30

10.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2 ต. 25 พฤษภาคม 2545
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเ หัวทุ่ง อ. พล จ.
มล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้า ขอนแก่น
นหัวคู

นาง
ปรียาภรณ์ๆ
บุเกตุ

14

12

26

11.
บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 19 ตุลาคม 2552
สมุนไพรแปรรูปเพื่อก 12 ต.
ารจำหน่าย ม.12
หนองแวงนางเบ้า อ.
พล จ. ขอนแก่น

นาง ปราณี
ธรรมราช

27

3

30

/

รวบรวมซื้อผล ปรับปรุง
ผลิตของสมาชิ
ก / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
แปรรูปผลผลิ
ต
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
10.พล

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

12.
บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 5 9 มีนาคม 2552
แม่บ้านเกษตรกรบ้านเ ต. โจดหนองแก อ.
ตาเหล็ก
พล จ. ขอนแก่น

นาง หลาย
มืออินทร์

27

0

13. เลี้ยงโคบ้านคูขาด บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 2 13 มีนาคม 2548
ต. โคกสง่า อ. พล จ.
ขอนแก่น

นาย พันธ์
ลือหาร

7

4

14.
เย็บจักรอุตสาหกรรฒต
ำบลหนองมะเขือ
15.
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ย
งโคเนื้อตำบลหนองมะ
เขือ

นาย ปรจักษ์
ชะมา

15

0

นาย สมจิต
จิตรนอก

109

114

บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต. 1 มิถุนายน 2548
หนองมะเขือ อ. พล จ.
ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 5 11 มกราคม 2549
ต. หนองมะเขือ อ. พล
จ. ขอนแก่น

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
27
/
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
11
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
15
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต
223

/

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ร้านค้าชุมชน ปรับปรุง

16.
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ต. 12 มิถุนายน 2550
อ้อยงโรงงานบ้านบูรณ หนองมะเขือ อ. พล จ.
ะ
ขอนแก่น

นาง กัสมา
หาญโงน

10

0

10

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
10.พล

ชื่อกลุ่ม
17.
กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์
18. ปลูกข้าวโพดหวาน
ตำบลหนองมะเขือ

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 1 มิถุนายน 2548
ต. หนองมะเขือ อ. พล
จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 1 7 กุมภาพันธ์ 2550
ต. หนองมะเขือ อ. พล
จ. ขอนแก่น

นาง หนูยันต์
ชุ่มกลาง

30

20

นางสาว
ประไพพิศ
การไร่

33

1

19.
บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 10 ต. ลอมคอม อ. พล
บ้านหนองสำโรง
จ. ขอนแก่น

นาง มะลิวัลย์
กิตติภูวนาท

14

1

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
50
แปรรูปผลผลิ
ต/
จำหน่ายพันธุ์ดี
34
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
15
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง
ปรับปรุง

ปรับปรุง

20.
บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 1 28 พฤษภาคม 2547
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรี ต. ลอมคอม อ. พล จ.
กระดานพล
ขอนแก่น

21.
บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 4 มิถุนายน 2544
กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงโสก 10 ต. โสกนกเต็น อ.
นกเต็น
พล จ. ขอนแก่น

นาง อัมพร
หาญสมบัติ

11

0

11

5

31

36

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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อำเภอ
10.พล

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

22.
บ้านเลขที่ 241 หมู่ที่ 22 มิถุนายน 2547
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 10 ต. โสกนกเต็น อ.
บ้านโสกนกเต็นพัฒนา พล จ. ขอนแก่น

นาย ประภาส
บุสำโรง

จำนวนสมาชิก
หญิง
44

ชาย
0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
44
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

23.
บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 6 8 พฤศจิกายน 2550
กลุ่มทอผ้าฝ้ายสาธิตผลิ ต. เมืองพล อ. พล จ.
ตภัณฑ์พื้นบ้านตุ้มโฮม ขอนแก่น

นาง จินดา
จิตรกูล

8

1

9

24.
บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 1 5 เมษายน 2545
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะ ต. โนนข่า อ. พล จ.
ลิบ้านห้วยโจด
ขอนแก่น

นาย บุฯหลาย
ชาวทองหลาง

34

8

42

25.
บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 1 23 ตุลาคม 2545
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไ ต. โนนข่า อ. พล จ.
หมบ้านห้วยโจด
ขอนแก่น

นาง วันนา
ปองดี

52

0

52

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
แปรรูปผลผลิ
ต/
ร้านค้าชุมชน /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี
ผลิต /
ปรับปรุง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

26.
บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 13 14 มิถุนายน 2550
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะ ต. หนองแวงโสกพระ
ลิบ้านหนองแวงโสกพ อ. พล จ. ขอนแก่น
ระ

นาย แสวง
หวังกลาง

16

9

25

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 34
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
10.พล

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

27.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1 ต. 3 กุมภาพันธ์ 2552
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไ หนองแวงโสกพระ อ.
หมบ้านหนองแวงโสก พล จ. ขอนแก่น
พระ

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง หนูเล็ก
สุนารัตน์

8

ชาย
0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
8
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

11.ภูผาม่าน

28.
กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมบ้านหนองหญ้าป
ล้อง

บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
12 ต.
หนองแวงโสกพระ อ.
พล จ. ขอนแก่น

นาง ลำดวน
เทินเทา

10

0

10

29.
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ย
งโคตำบลหนองมะเขือ
30.
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจ
ากสารพิษ
(เกษตรกรร่วมใจปลูก
ผักไร้สารพิษชัยพัฒนา
)
1.
เกษตรอินทรีย์บ้านวังใ
หม่ หมู่ 6

บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 5 11 มกราคม 2549
ต. หนองมะเขือ อ. พล
จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 10 4 พฤษภาคม 2544
ต. เก่างิ้ว อ. พล จ.
ขอนแก่น

นาย สุวรรณ
สวนจิต

40

46

86

นาย ทองสา
ศรีจุลลา

13

2

15

บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 7 ตุลาคม 2548
ต. วังสวาบ อ.
ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น

นาย
นายเทพไผทจิ
ต สุฤทธิ์

4

8

12

/

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ร้านค้าชุมชน / ปรับปรุง
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี

รวมกันขายผล ปานกลาง
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 35
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
11.ภูผาม่าน

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

2.
บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 14 กุมภาพันธ์ 2549
พัฒนาไม้ผลโนนสะอา ต. ห้วยม่วง อ.
ด
ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น

นาง เข็มเพชร
ชัยเสือ

8

1

3.
บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 4 6 เมษายน 2544
เลี้ยงโคบ้านโนนสะอา ต. ห้วยม่วง อ.
ด
ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น

นาย ทองแดง
ไชยรบ

28

25

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
9
/
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
53
แปรรูปผลผลิ ปานกลาง
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

4.
หมู่ที่ 4 ต. โนนคอม
เมล็ดพันธุ์พืชตำบลโน อ. ภูผาม่าน จ.
นคอม
ขอนแก่น

5. เลี้ยงปลาในบ่อดิน

6 พฤษภาคม 2547

บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ต. 4 พฤศจิกายน 2548
โนนคอม อ. ภูผาม่าน
จ. ขอนแก่น

นาย พนม
แดนแก้วมูล

3

9

12

/

นาย ม้วน
สารเงิน

2

9

11

/

รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

6.
บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 5 31 มกราคม 2549
ปลูกพืชสมุนไพรนาน้ำ ต. ภูผาม่าน อ.
ซำ
ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น

นาง อุบล
เค้พวง

2

8

10

/

รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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หน้า 36
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
11.ภูผาม่าน

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

7.
บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 5 19 มกราคม 2549
เกษตรหมุนเวียนบ้านน ต. ภูผาม่าน อ.
าน้ำซำ
ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น

นาง สมจิตร
สีบ้านบาก

12

2

8.
บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 3 6 มีนาคม 2550
ผลิตพืชผักปลอดสารพิ ต. นาฝาย อ. ภูผาม่าน
ษ หมู่ 3 บ้านสองคอน จ. ขอนแก่น

นาย มนทชัย
เลิศคอนสาร

2

8

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
14
/
รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
10
/
/
รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

9.
บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 8 24 พฤศจิกายน 2548 นาย ชัยฤทธิ์
เกษตรยั่งยืนฝายตาสว ต. วังสวาบ อ.
แสนทิ
น
ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น

10.
บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 4 10 มีนาคม 2549
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหว ต. นาฝาย อ. ภูผาม่าน
านนาท่าลี่
จ. ขอนแก่น

นาย สัมฤทธิ์
เครือประเสริฐ
กุล

6

12

18

10

5

15

/

รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

12.ภูเวียง

1.
บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 2 กุมภาพันธ์ 2545
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเ ต. สงเปือย อ. ภูเวียง
มล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้า จ. ขอนแก่น
นหนองกลาง

นาย อมรรักน์
ศิริธรรมจักร

3

20

23

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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หน้า 37
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
12.ภูเวียง

ชื่อกลุ่ม
2. เกษตรมั่นยืน

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

หมู่ที่ 1 ต. ทุ่งชมพู อ. 19 มิถุนายน 2550
ภูเวียง จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง
11

ชาย
5

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
16
/
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

3.
หมู่ที่ 7 ต. ดินดำ อ.
ไม้กวาดดอกหญ้าและ ภูเวียง จ. ขอนแก่น
ไม้กวาดทางมะพร้าว

16 กรกฎาคม 2550

นาย ไพศาล
บุญไตรย์

2

15

17

4.
หมู่ที่ 3 ต. ดินดำ อ.
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ภูเวียง จ. ขอนแก่น

17 ตุลาคม 2548

นาย สุเทพ
ทาระสา

1

13

14

/

/

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

5. เกษตรกรก้าวหน้า

บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 1 3 กรกฎาคม 2548
ต. ดินดำ อ. ภูเวียง จ.
ขอนแก่น

6.
บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 15 ตุลาคม 2553
ผลิตพันธุ์อ้อยโรงงาน 4 ต. หนองกุงธนสาร
อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

นาย ถวิล
ชาวกะตา

8

26

34

5

5

10

/

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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หน้า 38
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
12.ภูเวียง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

7.
หมู่ที่ 2 ต. นาหว้า อ.
ทอเสื่อกกลายประยุกต์ ภูเวียง จ. ขอนแก่น
บ้านโนนสมบูรณ์
ตำบลนาหว้า

8 มีนาคม 2553

นาง คำปู่
เสนามนตรี

15

0

8.
หมู่ที่ 6 ต. นาหว้า อ.
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโน ภูเวียง จ. ขอนแก่น
นอุดม ตำบลนาหว้า

9 มกราคม 2550

นาย นิคม
พุดซ้าย

12

24

นาย ประสทธิ์
วงษ์โก

13

9

9.
บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 1 มกราคม 2552
ปลูกพืชฤดูแล้งบ้านสง ต. สงเปือย อ. ภูเวียง
เปือย หมู่ 1
จ. ขอนแก่น
ตำบลสงเปือย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
15
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน
36
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
22
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

10.
ทอเสื่อบ้านพระบาท

หมู่ที่ 2 ต. หว้าทอง อ. 10 เมษายน 2554
ภูเวียง จ. ขอนแก่น

นาง หนูหล้า
ดาก่ำ

29

0

29

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

11.
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง

บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 3 16 มีนาคม 2554
ต. หว้าทอง อ. ภูเวียง
จ. ขอนแก่น

นาย สำรวย
พิมพ์ศรี

7

8

15

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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หน้า 39
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
12.ภูเวียง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

12. ไร่นาสวนผสม หมู่ บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 4 13 มิถุนายน 2554
4 ตำบลบ้านเรือ
ต. บ้านเรือ อ. ภูเวียง
จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย บุญจันทร์
โพธิ์ดา

2

ชาย
8

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
10
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

13.
บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 6 21 มิถุนายน 2554
ส่งเสริมการผลิตข้าวพั ต. บ้านเรือ อ. ภูเวียง
นธุ์ดี หมู่ 6
จ. ขอนแก่น
ตำบลบ้านเรือ

นาย พนม
แผนพงษ์

3

7

10

14. ปลูกแตงโมเมล็ด

นาย สุรศักดิ์
แสนจันทร์

4

6

10

นาย สุนทร
อนุวรรณ

4

6

10

บ้านเลขที่ 239 หมู่ที่ 9 10 พฤษภาคม 2552
ต. หนองกุงเซิน อ.
ภูเวียง จ. ขอนแก่น

15. ผู้ปลูกอ้อยโนนศิลา บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 6 16 มีนาคม 2553
ต. หนองกุงเซิน อ.
ภูเวียง จ. ขอนแก่น

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ผลิตพันธุ์ดี / ปรับปรุง
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
การแลกเปลี่ย ปรับปรุง
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

16. ข้าวนาปรัง หมู่ 8
บ้านโนนสำราญ

บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 8 25 ธันวาคม 2553
ต. กุดขอนแก่น อ.
ภูเวียง จ. ขอนแก่น

นาย ภานุวัฒน์
พรมน้อย

5

5

10

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
12.ภูเวียง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน
หญิง

17.
บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 9 15 มกราคม 2554
ปลูกมันสำปะหลังบ้าน ต. กุดขอนแก่น อ.
เลิงแสง
ภูเวียง จ. ขอนแก่น

18.
บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 8 1 ธันวาคม 2553
ทอเสื่อกกบ้านโพนเพ็ ต. ภูเวียง อ. ภูเวียง จ.
ก
ขอนแก่น

จำนวนสมาชิก

นางสาว
สำราญ บาลยอ

ชาย

7

5

11

0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
12
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
11
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

19. ผู้ปลูกถั่วลิสง

หมู่ที่ 8 ต. ภูเวียง อ.
ภูเวียง จ. ขอนแก่น

6 มิถุนายน 2554

นาง พิศมัย
วงษ์พระจันทร์

5

5

10

20. ปลูกมันสำปะหลัง บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 10 เมษายน 2553
หมู่ 5 ตำบลนาชุมแสง ต. นาชุมแสง อ.
ภูเวียง จ. ขอนแก่น

นาง อุไรวรรณ
ดีลุน

3

7

10

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน

21.
หมู่ที่ 7 ต. ดินดำ อ.
ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ภูเวียง จ. ขอนแก่น

22 กันยายน 2545

นาง เวียน
น้อยทา

14

0

14

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

รวม

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
กิจกรรม

12.ภูเวียง

22.
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ต. 5 กรกฎาคม 2549
เกษตรผู้เลี้ยงวัวผสมผ ทุง่ ชมพู อ. ภูเวียง จ.
สาน
ขอนแก่น

นาย ประเสริฐ
เหง้าปูน

2

14

16

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

13.มัญจาคีรี

23. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ต. 5 พฤศจิกายน 2548
ทุ่งชมพู อ. ภูเวียง จ.
ขอนแก่น

นาย ประเสริฐ
เหง้าปูน

0

10

10

/

1. กลุ่มเลี้ยงไหม

ต. คำแคน อ. มัญจาคีรี 2 มิถุนายน 2550
จ. ขอนแก่น

นาง อุบล
สุดตาซ้าย

7

0

7

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก

2.
บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 21 มิถุนายน 2550
เกษตรผสมผสานบ้าน 10 ต. โพนเพ็ก อ.
ขามป้อม
มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

นาง ทองปาน
พูดเพราะ

9

5

14

/

3.
บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 7 19 กันยายน 2549
เกษตรผสมผสานบ้านเ ต. สวนหม่อน อ.
หล่ากกหุ่ง
มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

นาย ประจักร์
สอนสำโรง

7

8

15

/

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
13.มัญจาคีรี

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

4.
บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 6 ต. 27 กันยายน 2549
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหลุบค กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ.
า
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง สมัย
ศรีเรือง

10

ชาย
2

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
12
/
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก

5. ปลูกผักปลอดภัย

บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2553
ต. คำแคน อ. มัญจาคีรี
จ. ขอนแก่น

นาง ทองใบ
แก้วเฮียง

11

4

15

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

6. ผู้ปลูกข้าวโพด 50

บ้านเลขที่ 115/1 หมู่ที่ 1 มกราคม 2550
7 ต. กุดเค้า อ.
มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

นาง ประยงค์
ปานเนาว์

8

6

14

7.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5 ต. 6 สิงหาคม 2544
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภั หนองแปน อ.
ณฑ์ข้าวชุมชน
มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

นาย พวง
หล้าเครือ

2

18

20

8. เลี้ยงไหมครบวงจร บ้านเลขที่ 219 หมู่ที่ 4 กรกฎาคม 2549
บ้านหวายหลึม
10 ต. นาข่า อ.
ม.10,15 ต.นาข่า
มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

นาง จอมศรี
อนุชน

20

0

20

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
13.มัญจาคีรี

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

9.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 8 ต. 13 สิงหาคม 2551
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโน ท่าศาลา อ. มัญจาคีรี
นงิ้ว
จ. ขอนแก่น

นาย บุญถือ
ขุมดินพิทักษ์

จำนวนสมาชิก
หญิง
0

ชาย
20

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
20
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี

10.
บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ต. 5 มีนาคม 2551
พัฒนาการผลิตมะม่วง นางาม อ. มัญจาคีรี จ.
แบบครบวงจร
ขอนแก่น

นาย ธนบดี
ธนไพศาลวานิ
ช

5

26

31

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

14.เมืองขอนแก่น

11.
บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 14 1 มีนาคม 2541
กลุ่มพัฒนาการผลิตมะ ต. นาข่า อ. มัญจาคีรี
ม่วงอำเภอมัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

นาย ทอง
ผือลองชัย

7

52

59

12.
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 10 เมษายน 2546
13 ต. คำแคน อ.
มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

นาง ระเบียบ
สีรัก

13

0

13

1. ขนมเทียนแก้ว

บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 5 3 กรกฎาคม 2551
ต. เมืองเก่า อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาง เพลินจิตร
ครสูงเนิน

7

0

7

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
14.เมืองขอนแก่น

ชื่อกลุ่ม
2. กลุ่มทำนาปรัง

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 3 10 มีนาคม 2550
ต. ดอนช้าง อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
3.
บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 3 15 มิถุนายน 2555
ผู้จัดทำแปลงขยายเมล็ ต. หนองตูม อ.
ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองงูเ เมืองขอนแก่น จ.
หลือม
ขอนแก่น
4. ทำนาปรัง
บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 2 10 ธันวาคม 2549
ต. ดอนช้าง อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
12
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต

นาง สุภาพ
เครือสุคนธ์

0

12

นาย คำภา
โชติกเวชกุล

2

9

11

นาง
จันทร์เพ็ญ
ผ่องสะอาด

2

6

8

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

5.
บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ต. 10 มกราคม 2550
วิสาหกิจชุมชนเกษตร ดอนช้าง อ.
กรผู้ปลูกยางพารา
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย สุทธิดล
จำปา

3

13

16

6. กลุ่มบาดาล

นาง สมพร
มูลวารี

9

5

14

บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 7 19 มิถุนายน 2555
ต. ดอนช้าง อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
14.เมืองขอนแก่น

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

7.
บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 8 15 มิถุนายน 2555
ผลิตผักปลอดภัยจากส ต. บึงเนียม อ.
ารพิษ
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
8.
บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 25 มกราคม 2551
เกษตรผสมผสานบ้าน 9 ต. หนองตูม อ.
ท่าฉาง
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

2

8

นาย วิบูลย์
โฮมชัยวงศ์

0

7

9.
บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 1 16 พฤศจิกายน 2548 นาง
ข้าวชุมชนตำบลหนอง ต. หนองตูม อ.
ทองจันทร์
ตูม
เมืองขอนแก่น จ.
ศีริวิ
ขอนแก่น

0

9

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
10
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
7
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
9
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

10.
บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 4 15 มิถุนายน 2555
ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้า ต. ศิลา อ.
นห้วยชัน
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
11.
บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 9 7 ธันวาคม 2548
เลี้ยงโคเนื้อเพื่ออนุรักษ์ ต. แดงใหญ่ อ.
และขยายพันธุ์
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย ห่วน
ชินคำ

0

7

7

นาย ภูมิรินทร์
แสนสูง

0

7

7

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 46
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
14.เมืองขอนแก่น

ชื่อกลุ่ม
12. ปลูกผักกุ้ยช่าย

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4 18 ตุลาคม 2548
ต. สำราญ อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

13.
บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 2 15 มิถุนายน 2555
เพาะเห็ดขอนขาวบ้าน ต. สำราญ อ.
นางาม
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

0

10

2

5

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
10
/
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
7
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต

14.
บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 8 15 มิถุนายน 2555
กลุ่มข้าวชุมชนบ้านอัม ต. สำราญ อ.
พวัน
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย
ทองเปลี่ยน
พิษเรืองเดช

1

19

20

15. ผลิตข้าว GAP
ม.19

นาย ดวน
โคตรหนองปิง

0

7

7

บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่
19 ต. สาวะถี อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

7 พฤษภาคม 2551

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

16. ผลิตข้าว GAP ม.9 บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 9 6 พฤษภาคม 2551
ต. สาวะถี อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย วิจิตร
สนิทชน

7

13

20

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

รวม

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
กิจกรรม

14.เมืองขอนแก่น

17. ผลิตข้าวชุมชน
ม.22

บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 3 กรกฎาคม 2543
22 ต. สาวะถี อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย วิรัตน์
โพธิ์ศรีเรือน

0

25

25

18.
บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 4 15 มิถุนายน 2555
ศูนย์เรียนรู้เศษรฐกิจพ ต. สำราญ อ.
อเพียงชุมชน ปี 2551 เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาง
ทองเหลือง
แดงนาเพียง

18

7

25

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
จำหน่ายพันธุ์ดี

19.
หมู่ที่ 1 ต. แดงใหญ่ อ. 7 กุมภาพันธ์ 2551
โรงเรียนเกษตรกรตำบ เมืองขอนแก่น จ.
ลแดงใหญ่
ขอนแก่น

นาย ศรี
ศรศักดา

8

8

16

/

20.
บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ 13 ต. สาวะถี อ.
ด
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย นิยม
ธนะภูมิชัย

4

16

20

/

นาย สำเนียง
มาพระลับ

6

24

30

/

15 มิถุนายน 2555

21.
บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 9 24 ตุลาคม 2545
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแ ต. แดงใหญ่ อ.
ดงใหญ่
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวบรวมซื้อผล ปรับปรุง
ผลิตของสมาชิ
ก/
จำหน่ายพันธุ์ดี
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
14.เมืองขอนแก่น

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

22.
หมู่ที่ 7 ต. แดงใหญ่ อ. 19 มิถุนายน 2555
เพาะเห็ดขอนขาวในถุง เมืองขอนแก่น จ.
พลาสติก
ขอนแก่น

นาย ชูทวีป
โชติอ่อน

5

10

23. นาปรัง

นาย คมสันต์
โพธิ์ชัย

15

34

นาย พนมไพร
วิรักษา

0

10

บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 4 19 มิถุนายน 2555
ต. ดอนช้าง อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

24.
บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 8 15 มิถุนายน 2555
ส่งเสริมการปลูกข้าวไ ต. ท่าพระ อ.
ร่
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
15
รวมกันขายผล
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
49
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
10
รวมกันขายผล
ผลิต

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

25.
กลู่มเกษตรการปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านนาแ
ก

บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 4 15 มิถุนายน 2555
ต. โนนท่อน อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

26.
บ้านเลขที่ 270 หมู่ที่
ปลูกมันสำปะหลังพัฒ 17 ต. บ้านค้อ อ.
นา บ้านหินลาด ม.17 เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

15 มิถุนายน 2555

นาย ประยงค์
มีศิลป์

5

17

22

นาย เสถียร
แก้วพิลา

10

10

20

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
14.เมืองขอนแก่น

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

27. กลุ่มออมทรัพย์
บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 6 15 มิถุนายน 2555
สภาชุมชนบ้านโนนเรื ต. บ้านค้อ อ.
อง
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย สำราญ
ศรีวิจารย์

42

ชาย
70

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
112
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

28.
บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 15 มิถุนายน 2555
แม่บ้านทอผ้าบ้านหินล 17 ต. บ้านค้อ อ.
าด หมู่ 17
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
29. การทำนาโยนกล้า บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 4 15 มิถุนายน 2555
ต. บ้านเป็ด อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาง กัน
โพธิราช

30. ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์

บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 12 15 มิถุนายน 2555
ต. ในเมือง อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

31.
หมู่ที่ 10 ต. โคกสี อ. 19 มิถุนายน 2555
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวป เมืองขอนแก่น จ.
ลอดภัย (GAP)
ขอนแก่น

14

1

15

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต

นาย บุญเที่ยง
พลทองสถิตย์

1

11

12

นาย จุล
อรรถฮาต

4

3

7

13

2

15

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
14.เมืองขอนแก่น

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี
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32.
บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 8 16 มิถุนายน 2554
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอ ต. หนองตูม อ.
นธาตุ
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย ประหยัด
ทองโคกสี

จำนวนสมาชิก
หญิง
5

ชาย
17

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
22
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

33. GAP
หมู่ที่ 14 ต. สาวะถี อ. 15 มิถุนายน 2555
พืชผักบ้านลาดนาเพียง เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย สมภาร
เศษสุวรรณ

7

13

20

34.
หมู่ที่ 7 ต. บึงเนียม อ. 15 มิถุนายน 2555
กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลู เมืองขอนแก่น จ.
กผักปลอดภัย
ขอนแก่น

นาย สมร
ดงคอนขวา

2

6

8

35.
บ้านเลขที่ 63/2 หมู่ที่ 15 มิถุนายน 2555
ส่งเสริมการปลูกผักบ้า 4 ต. บึงเนียม อ.
นบึงฉิม
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย สมัย
พันธ์ชมภู

7

7

14

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

36.
บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงก 10 ต. เมืองเก่า อ.
บ
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

15 มิถุนายน 2555

นาย
นายสมบูรณ์
ศิลปดอนบม

2

12

14

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
14.เมืองขอนแก่น

ชื่อกลุ่ม
37. ศูนย์ข้าวชุมชน

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 8 15 มิถุนายน 2555
ต. สำราญ อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย
ทองเปลี่ยน
พันธ์เรือเดช

2

ชาย
18

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
20
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

38.
บ้านเลขที่ 24 ต. ศิลา 15 มิถุนายน 2555
กลุ่ผู้ปลูกผักปลอดภัยจ อ. เมืองขอนแก่น จ.
ากสารพิษบ้านบึงอีเฒ่า ขอนแก่น

นาย อุทัย
มันโท

11

9

20

39.
บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 8 15 มิถุนายน 2555
ผู้ปลูกมันสำปะหลังพั ต. ท่าพระ อ.
นธุ์ดี
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย จงกล
นามพรหม

4

10

14

40. กลุ่มเลี้ยงโค ม.2
ตำบลบ้านค้อ

นาง คำคูณ
ภูลิบุญ

15

0

15

0

23

23

บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 2 5 กรกฎาคม 2555
ต. บ้านค้อ อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
41. ผู้ปลูกอ้อยโรงงาน บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 13 15 มิถุนายน 2555
บ้านเพี้ยฟาน
ต. สาวะถี อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จำหน่ายพันธุ์ดี
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
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14.เมืองขอนแก่น
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42.
บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 16 25 ธันวาคม 2543
แม่บ้านผลิตแหนมหมู ต. บ้านทุ่ม อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
43.
บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 3 19 มิถุนายน 2555
กลุ่มปลูกพืชผักปลอด ต. ดอนหัน อ.
ภัยจากสารพิษ
เมืองขอนแก่น จ.
บ้านโนนเขวา
ขอนแก่น
44.
บ้านเลขที่ 9/37 หมู่ที่ 15 มิถุนายน 2555
นำทดแทนเครื่องดื่มแอ 15 ต. พระลับ อ.
ลกอฮอร์
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาง สมบูรณ์
โพธิปัสสา

14

0

นาย อภิสิทธิ์
ชุมยางสิน

7

7

14

นางสาว
มะลิวัลย์
เรืองอรัล

7

0

7

หญิง

ชาย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
14
แปรรูปผลผลิ ดี
ต
รวมกันขายผล ดี
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

15.เวียงเก่า

45.
การผลิตข้านนาปรัง

บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 4 15 มิถุนายน 2555
ต. บ้านหว้า อ.
เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

นาย สมจิตร
โคตรประทุม

5

15

20

1. เลี้ยงปลาดุก
ต.ในเมือง

บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 7 19 ตุลาคม 2548
ต. ในเมือง อ. เวียงเก่า
จ. ขอนแก่น

นาง ประพิณ
อุตตะโม

10

0

10

/

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
15.เวียงเก่า

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

2. กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 20 พฤษภาคม 2547
หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง 13 ต. ในเมือง อ.
อำเภอเวียงเก่า
เวียงเก่า จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง
แสงจันทร์
ชนะบุญ

10

ชาย
0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
10
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

3.
บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 9 30 มิถุนายน 2549
กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรร ต. ในเมือง อ. เวียงเก่า
ม หมู่ 9 ตำบลในเมือง จ. ขอนแก่น

นาง รุจี
แก้วหล้า

4.
บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 12 20 ตุลาคม 2549
แปรรูปกล้วยบ้านหนอ ต. ในเมือง อ. เวียงเก่า
งดู่ หมู่ 12
จ. ขอนแก่น
ตำบลในเมือง

นาง สำเภา
ซ้ายหนองขาม

0

15

15

/

20

0

20

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

5. กลุ่มสตรีโพธิ์ทอง

บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 3 1 มิถุนายน 2550
ต. ในเมือง อ. เวียงเก่า
จ. ขอนแก่น

นาง สมบัติ
คนชม

23

0

23

/

/

6.
บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 12 5 มิถุนายน 2550
กลุ่มแกะสลักจากกะลา ต. ในเมือง อ. เวียงเก่า
มะพร้าวเป็นไดโนเสาร์ จ. ขอนแก่น

นาง เสนอ
คำเรืองศรี

3

7

10

/

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
15.เวียงเก่า

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

7.
บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 1 10 มิถุนายน 2550
กลุ่มอาชีพเพาะพันธุ์ไม้ ต. ในเมือง อ. เวียงเก่า
ดอกไม้ประดับ
จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นางสาว
รุ่งนภา
จารย์โพธิ์

7

ชาย
0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
7
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

8.
บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 8 10 ตุลาคม 2547
ทอผ้ามัดหมี่บ้านเขาน้ ต. เขาน้อย อ. เวียงเก่า
อย
จ. ขอนแก่น

9.
บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 12 18 ตุลาคม 2548
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก( ต. ในเมือง อ. เวียงเก่า
ไดโนเสาร์ไม้
จ. ขอนแก่น

10.
บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 8 10 ตุลาคม 2548
ผลิตรังไหมเพื่อการค้าเ ต. เขาน้อย อ. เวียงเก่า
ขาน้อย ตำบลเขาน้อย จ. ขอนแก่น

นาย เกษม
บาลธนจักร

15

0

15

/

6

2

8

/

15

0

15

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

11.
บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 10 12 มกราคม 2550
กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านโน ต. เขาน้อย อ. เวียงเก่า
นสว่าง - โคกสว่าง
จ. ขอนแก่น

นาย สมเพชร
ศรีอุทธา

0

9

9

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
15.เวียงเก่า

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

12.
บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 5 12 มิถุนายน 2552
กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านโ ต. เขาน้อย อ. เวียงเก่า
คกสว่าง หมู่ที่ 5
จ. ขอนแก่น
ตำบลเขาน้อย

นาย หนูเวียง
ผิวเวียง

จำนวนสมาชิก
หญิง
8

ชาย
7

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
15
/
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
ร้านค้าชุมชน /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

13.
บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 1 19 พฤษภาคม 2549
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านเมือง ต. เมืองเก่าพัฒนา อ.
เก่า หมู่1
เวียงเก่า จ. ขอนแก่น

14.
บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ต. 4 เมษายน 2549
กลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพ เมืองเก่าพัฒนา อ.
เวียงเก่า จ. ขอนแก่น
15. เกษตรอินทรีย์ หมู่ บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 15 เมษายน 2549
1
ต. เมืองเก่าพัฒนา อ.
เวียงเก่า จ. ขอนแก่น

นาย วนิต
เวียงเงิน

7

0

7

/

0

15

15

/

0

20

20

/

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
การแลกเปลี่ย ปรับปรุง
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
ผลิต /
ปรับปรุง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

16.
บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 4 3 กุมภาพันธ์ 2541
แม่บ้านเกษตรกรบ้าน ต. เมืองเก่าพัฒนา อ.
หนองบัว
เวียงเก่า จ. ขอนแก่น
กิ่งอำเภอเวียงเก่า

15

35

50

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 56
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
15.เวียงเก่า

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

17. กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 3 3 พฤษภาคม 2539
3 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ต. เมืองเก่าพัฒนา อ.
เวียงเก่า จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง สมผล
แก้วแย้ม

22

ชาย
0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
22
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

18.
บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 9 14 กุมภาพันธ์ 2551
กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์จากไม้ ต. เมืองเก่าพัฒนา อ.
และเฟอร์นิเจอร์เวียงเก่ เวียงเก่า จ. ขอนแก่น
า

19.
บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 10 8 เมษายน 2546
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผ ต. เมืองเก่าพัฒนา อ.
ลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมช เวียงเก่า จ. ขอนแก่น
นตำบลเมืองเก่าพัฒนา

นาย พิจิตร
จ้ำดา

0

7

7

/

15

17

32

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

16.แวงน้อย

20.
บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 2 2 กุมภาพันธ์ 2541
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าท ต. เมืองเก่าพัฒนา อ.
อบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 2 เวียงเก่า จ. ขอนแก่น
ต.เมืองเก่าพัฒนา

นาง สุวิมล
แก่นบุดดี

17

0

17

/

1.
บ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 15 มกราคม 2550
ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีว 13 ต. แวงน้อย อ.
ภาพ
แวงน้อย จ. ขอนแก่น

นาย อนงค์
ไชยวงศ์

5

17

22

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
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หน้า 57
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
16.แวงน้อย

ชื่อกลุ่ม
2.
ทอผ้าไหมลายมัดหมี่
หมู่ที่ 8
ตำบลท่านางแนว

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 1 กรกฎาคม 2545
8 ต. ท่านางแนว อ.
แวงน้อย จ. ขอนแก่น

นาง กอบแก้ว
เกณฑ์ทาง

14

0

นาย สุรเดช
ปราบวิชิต

43

5

3.
บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 6 3 มิถุนายน 2552
ปลูกผักปลอดภัยจากส ต. แวงน้อย อ.
ารพิษบ้านโคกสี
แวงน้อย จ. ขอนแก่น

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
14
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
48
/
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

4.
บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 24 มิถุนายน 2550
ข้าวพันธุ์ดีบ้านสันติสุข 10 ต. ทางขวาง อ.
หมู่ 10 ตำบลทางขวาง แวงน้อย จ. ขอนแก่น

นาย สุดชา
นาพุบูลย์

13

27

40

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก / ผลิตพันธุ์ดี
/
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

5.
บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 7 29 สิงหาคม 2549
ปลุกผักปลอดภัยจากส ต. ละหานนา อ.
ารพิษ
แวงน้อย จ. ขอนแก่น

นาย ออน
เจริญภูมิ

56

0

56

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

6.
บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 10 16 กุมภาพันธ์ 2549
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านสันติ ต. ทางขวาง อ.
สุข
แวงน้อย จ. ขอนแก่น

นาย ประสิทธิ์
บุญทานัง

13

15

28

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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หน้า 58
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
16.แวงน้อย

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

7.
บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 2 16 พฤษภาคม 2548
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ ต. ท่าวัด อ. แวงน้อย
อินทรีย์ หมู่ที่ 2
จ. ขอนแก่น
ตำบลท่าวัด

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย ถนอม
ขามคำ

18

ชาย
22

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
40
/
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก / ผลิตพันธุ์ดี
/
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

18.แวงใหญ่

8.
บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 20 มีนาคม 2544
ศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตำบล 12 ต. ก้านเหลือง อ.
ก้านเหลือง
แวงน้อย จ. ขอนแก่น

นาย น้อย
แสนอินทร์

36

32

68

/

1.
บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ต. 21 ตุลาคม 2548
กลุ่มเลี้ยงโคโนนสะอา โนนสะอาด อ.
ด
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย นพปฏล
มงคลเคหา

2

13

15

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต

18.แวงใหญ่

1.
บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 4 17 สิงหาคม 2549
กลุ่มปลูกอ้อยบ้านโนน ต. ใหม่นาเพียง อ.
จันทึก
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาง สุนันทา
อ่อนนวย

4

10

14

2.
บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 6 23 กันยายน 2547
ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ต. คอนฉิม อ.
บ้านดอนโจด
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย สุพิน
ศรียะ

7

20

27

/

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวบรวมซื้อผล ปรับปรุง
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม
3. กลุ่มข้าวคุณภาพดี

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน
หญิง

บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 15 กันยายน 2549
ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

4. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ม.2 บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 2 20 พฤษภาคม 2550
ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
5.
บ้านเลขที่ 263 หมู่ที่ 3 15 มกราคม 2549
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีว ต. ใหม่นาเพียง อ.
ภาพบ้านดอนหัน
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

จำนวนสมาชิก

นาย วาสนา
ล้นทม
นาย เวศ
สีอ่อน

ชาย

10

4

4

5

14

2

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
14
/
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
9
/
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก
16

/

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

6.
บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 4 12 กุมภาพันธ์ 2551
กองทุนข้าวพันธุ์ดีบ้าง ต. คอนฉิม อ.
ดงบัง ม.4
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย หนูพร
ดิษพันลำ

13

7

20

/

7.
บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 3 15 กันยายน 2551
ศูนย์เรียนรู้คันนาใหญ่ ต. คอนฉิม อ.
1 ไร่ ได้ข้าว 100 ถัง แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย หนูกาล
วิรุณละพันธ์

7

4

11

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก

8.
บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 2 23 มกราคม 2549
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลค ต. คอนฉิม อ.
อนฉิม ม.2
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย สมล้วน
กิมัง

3

13

9.
บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 6 4 มิถุนายน 2550
เลี้ยงโคตำบลคอนฉิม ต. คอนฉิม อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย วิเชียร
ชัยคุณ

18

17

หญิง

ชาย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
16
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
35
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

10. อินทรีย์บ้านดงบัง บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4 ต. 19 มีนาคม 2551
คอนฉิม อ. แวงใหญ่
จ. ขอนแก่น

นาย สง่า
จันทร์คีรี

11. ผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 4
บ้านโนนจันทึก

บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 4 18 พฤษภาคม 2550
ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
12.
บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 7 7 พฤศจิกายน 2550
เลี้ยงโคพัฒนาอาชีพบ้า ต. ใหม่นาเพียง อ.
นถลุงเหล็ก
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

23

3

26

นาย บุญลอด
ทองมา

8

3

11

/

นาย โกสินทร์
รูปสูง

5

2

7

/

รวมกันขายผล ปานกลาง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก
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หน้า 61
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก

13.
บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 7 28 กันยายน 2550
เลี้ยงปลาบ้านถลุงเหล็ก ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
14.
บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 7 24 กันยายน 2550
กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านถลุงเ ต. ใหม่นาเพียง อ.
หล็ก
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
15. กลุ่มเลี้ยงโค ม.12 บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 12 1 กรกฎาคม 2550
ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาง อุลัยรัตน์
แบบบาง

2

5

นาง อรพิส
อาทร

5

2

7

/

จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก

นาง สำอางค์
เค้าศูนย์

6

3

9

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก

หญิง

ชาย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
7
/
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก

16.
บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 3 6 กุมภาพันธ์ 2549
กลุ่มหม่อนไหมวิสาห ต. โนนสะอาด อ.
กิจชุมชนบ้านโนนสะอ แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
าด

นาง ลำเพย
พิมพ์ทองงาม

28

0

28

/

17.
บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 5 15 ตุลาคม 2548
เลี้ยงโคบ้านโจดใหญ่ ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย สมควร
รัดทา

8

24

32

/

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
จัดหาแหล่งทุ ปานกลาง
นแก่สมาชิก
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หน้า 62
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม
18. ข้าวคุณภาพดี
ต.ใหม่นาเพียง

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 5 6 กุมภาพันธ์ 2550
ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

19. กลุ่มเลี้ยงปลา-กบ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 5
บ้านโจดใหญ่
ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
20.
บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 7
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิ ต. ใหม่นาเพียง อ.
จพอเพียงบ้านถลุงเหล็ แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
ก
21.
บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 9
เกษตรประสมประสาน ต. ใหม่นาเพียง อ.
บ้านโสกเหลื่อม
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
22.
บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 10
กลุ่มเลี้ยงโคโนนสะออ ต. ใหม่นาเพียง อ.
น
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
20
/
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
36
/
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก

นาย ประสิทธิ์
ล้นทม

6

14

15 ตุลาคม 2548

นาย สัมฤทธิ์
ล้นทม

8

28

22 กันยายน 2549

นาย สิทธิศักดิ
กางขอนนอก

18

13

31

/

จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก

16 พฤษภาคม 2551

นาย สำลอง
ล้นทม

8

7

15

/

19 พฤษภาคม 2550

นาย สมศักดิ์
แทนหลาบ

6

4

10

/

การแลกเปลี่ย ปรับปรุง
นเรียนรู้ร่วมกั
น
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก
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หน้า 63
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

23.
บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 7 18 ตุลาคม 2544
ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมช ต. ใหม่นาเพียง อ.
นตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย ไพศาล
ผาจันดา

34

32

24.
บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 10 มกราคม 2549
ผลิตอาหารสัตว์บ้านร่ 13 ต. ใหม่นาเพียง อ.
มโพธิ์ทอง
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย หารวิชัย
บาลี

13

6

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
66
/
รวบรวมซื้อผล ปรับปรุง
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
19
/
ผลิต /
ปรับปรุง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก

25.
เลี้ยงโคบ้านร่มโพธิ์ทอ
งดอนหัน
26.
เลี้ยงโคบ้านร่มโพธิ์ทอ
ง
27.
ขนมทองม้วนบ้านดอ
นบาลไท

บ้านเลขที่ 264 หมู่ที่ 6 มีนาคม 2548
13 ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 278 หมู่ที่ 14 มกราคม 2551
13 ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 2 6 เมษายน 2551
ต. แวงใหญ่ อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นางสาว
สุวรรณี สีอ่อน

10

4

14

/

จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก

นาย หารวิชัย
บาลี

26

12

38

/

จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก

นาง จำนงค์
โทอื้น

10

0

10

/

แปรรูปผลผลิ ปรับปรุง
ต
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หน้า 64
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม
28.
แจ่วบองสมุนไพรบ้าน
ดอนบาลไท
29.
เกษตรแปรรูปบ้านเมือ
งทอง
30.
ผลิตข้าวคุณภาพดีบ้าน
โนนทองใต้

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก

บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 2 26 กันยายน 2548
ต. แวงใหญ่ อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 7 10 ตุลาคม 2548
ต. แวงใหญ่ อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 10 3 ตุลาคม 2549
ต. โนนทอง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาง นาง ชาปู่

12

0

นาง ป่วน
พลพิทักษ์

10

0

10

/

แปรรูปผลผลิ ปรับปรุง
ต

นาย บุญเพ็ง
นิใจ

26

29

55

/

ปรับปรุงคุณภ ปานกลาง
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก

หญิง

ชาย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
12
/
แปรรูปผลผลิ ปรับปรุง
ต

31.
บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 12 ตุลาคม 2548
ปุ๋ยชีวภาพบ้านรัตนะว 11 ต. โนนทอง อ.
ดี ม.11
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย เอกชัย
ตรีเนตร

5

15

20

/

32.
บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 5 16 พฤศจิกายน 2548 นาย ปริวัตร
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนแ ต. โนนทอง อ.
หลุ่มเป้า
ดง
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

11

19

30

/

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ออมทรัพย์แล ปรับปรุง
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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หน้า 65
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม
33.
ปุ๋ยชีวภาพบ้านเมืองทอ
ง
34.
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแ
วงใหญ่

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 7 19 ตุลาคม 2548
ต. แวงใหญ่ อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 5 20 พฤษภาคม 2545
ต. แวงใหญ่ อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

รวม

นาย น้อย
สิงห์ดา

4

19

23

นาย ระอุ
วงษ์พุฒ

19

2

21

35.
บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 6 กุมภาพันธ์ 2549
เกษตรชุมชนบ้านบะแ ต. แวงใหญ่ อ.
ค
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย อุทิน
โม้อ้อน

14

3

17

36.
บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 1 20 ตุลาคม 2548
ผลิตปุ๋ยชีวภาพแวงให ต. แวงใหญ่ อ.
ญ่
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย เกษตร
โทเท

8

13

21

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
กิจกรรม
/
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
/
แปรรูปผลผลิ
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
/
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

37.
บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ต. 21 ตุลาคม 2548
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพั โนนสะอาด อ.
นธุ์ข้าวชุมชนโนนสะอ แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
าด

นาย นพปฏภล
มงคลเคหา

12

38

50

/

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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หน้า 66
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม
38.
แม่บ้านเกษตรทอผ้าฝ้า
ยนาโพธิ์ ม.9
39.
วิสาหกิจเลี้ยงโคบ้านวั
งหว้า

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 9 10 กุมภาพันธ์ 2549
ต. โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 6 19 มิถุนายน 2549
ต. โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
14
/
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต

นาง ระเบียบ
ศรีระวรรณ์

14

0

นาย ประยูร
โคตรมณี

8

6

14

/

40.
บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 4 24 พฤศจิกายน 2548 นาย พงศ์
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต. โนนทอง อ.
พรมวงษ์
บ้านโนนข่า
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

85

24

109

/

41. ผู้เลี้ยงโคในพื้นที่
สปก.4-01

นาง ลำเพย
พิมพ์ทองงาม

30

23

53

/

นาง ลำเพย
พิมพ์ทองงาม

31

0

31

/

บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 3 19 มิถุนายน 2549
ต. โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
42.
บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 3 28 พฤษภาคม 2550
นวดแผนไทยและอบส ต. โนนสะอาด อ.
มุนไพร
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก
รวมกลุ่มด้านง ปรับปรุง
านบริการ
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

43.
บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ต. 4 กรกฎาคม 2549
เลี้ยงโคขุนบ้านวังหว้า โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาง นิภาพร
ลักขษร

11

3

44.
บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 1 ต. 17 ตุลาคม 2548
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพั โนนทอง อ. แวงใหญ่
นธุ์ข้าวชุมชน
จ. ขอนแก่น
ตำบลโนนทอง

นาย พัฒน์
หอมสมบัติ

22

42

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
14
/
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
64
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

45.
บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 16 กันยายน 2551
ขยายพันธุ์ไม้บ้านรัตน ต. โนนทอง อ.
ะ
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย ชาติชาย
พิมพ์วงษ์

10

16

26

/

46.
บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 7 2 สิงหาคม 2550
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เ ต. โนนทอง อ.
ลี้ยงโคตำบลโนนทอง แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาง สมร
ศรีอ่อนหล้า

14

13

27

/

47.
บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 7 2 ธันวาคม 2548
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต. โนนทอง อ.
บ้านหนองแซง
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย สุบิน
หนังทุม

63

37

100

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
แปรรูปผลผลิ
ต
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ร้านค้าชุมชน / ปรับปรุง
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

48.
บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 7 12 มิถุนายน 2549
เกษตรกรพึ่งตนเองบง ต. โนนสะอาด อ.
น้อย
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

ชาย

4

5

49.
บ้านเลขที่ 192 หมู่ที่ 20 เมษายน 2551
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 11 ต. โนนสะอาด อ.
ม.11
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย ศรีครีม
พันธ์สุดน้อย

3

29

50. เลี้ยงโค ม.10

นาย เอกชัย
กรมวัง

15

23

บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 10 24 เมษายน 2549
ต. โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
9
/
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
32
/
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
38
/
รวมกันขายผล
ผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

51.
เลี้ยงสัตว์โนนสะอาด
ม.1
52. กลุ่มผู้ค้าโคเนื้อ

บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 1 15 มิถุนายน 2549
ต. โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 6 25 มิถุนายน 2551
ต. โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย พิพัฒน์
อุ่นเกิด
นาย ไสว
ชัยสิทธิ์

19

10

29

/

จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก

3

8

11

/

จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม
53.
เลี้ยงโคกุดหมากเห็บ
ม.3

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 243 หมู่ที่ 3 18 กันยายน 2551
ต. โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

54.
บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 28 พฤษภาคม 2550
เกษตรผสมผสานบ้าน 10 ต. โนนทอง อ.
โนนทอง
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย อุใด
ชำกรม

นาย สัมฤทธิ์
สร้อยทองดี

ชาย

5

6

18

9

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
11
/
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
27
/
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

55.
บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 1 15 กันยายน 2549
ส่งเสริมอาชีพทำนาด้ว ต. โนนทอง อ.
ยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย ยศพล
อินสวน

56.
บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 1 10 พฤศจิกายน 2548 นาง จำปา
กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม ต. โนนทอง อ.
โนทองหลาง
บ้านโนนทอง หมู่1
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

24

23

47

/

76

0

76

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก

57.
บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 5 1 ธันวาคม 2550
เพาะเห็ดขอนขาวบ้าน ต. คอนฉิม อ.
ป่าแดง
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

นาย วิเชียร
ชัยคุณ

9

3

12

ผลิต /
ปรับปรุง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
18.แวงใหญ่

ชื่อกลุ่ม
58.
ปลูกอ้อยบ้านโสกไผ่

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 6 4 สิงหาคม 2549
ต. ใหม่นาเพียง อ.
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

59.
บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 5 19 พฤษภาคม 2550
เลี้ยงโคเนื้อบ้านโจดให ต. ใหม่นาเพียง อ.
ญ่
แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

นาย สถิตย์
ล้นทม

2

11

นาย โฮม
สุดวิสัย

5

4

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
13
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
9
/
ผลิตพันธุ์ดี / ปรับปรุง
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก

19.สีชมพู

1.
บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 6 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มผู้ปลูกพริกบ้านห้ว ต. สีชมพู อ. สีชมพู จ.
ยสายหนัง ม.6
ขอนแก่น

นาย ทองใบ
พันสนิท

5

8

13

/

2.
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านจอมบึ
ง ม. 10
3.
กลุ่มทอผ้าหมพรมเพื่อ
ส่งออก

นาย คำมาย
คำพิลา

2

13

15

/

นาย ปัญชชัย
โสมคำภา

0

7

7

บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 10 4 กรกฎาคม 2555
ต. สีชมพู อ. สีชมพู จ.
ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 1 4 กรกฎาคม 2555
ต. ดงลาน อ. สีชมพู
จ. ขอนแก่น

จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ออมทรัพย์แล ปรับปรุง
ะกองทุน
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
19.สีชมพู

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

4.
บ้านเลขที่ 206 หมู่ที่ 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 15 ต. ศรีสุข อ. สีชมพู
โคกเจริญ
จ. ขอนแก่น

นาง อรุณ
โยธพล

0

10

5.
บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 4 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มผู้ปลูกพืชผักอินท ต. ศรีสุข อ. สีชมพู จ.
รีย์บ้านขมิ้น
ขอนแก่น

นาย ถนอม
เกื้อหนุน

10

0

6.
บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 12 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มผู้ปลูกถั่วลิสงบ้าน ต. ศรีสุข อ. สีชมพู จ.
พิศาลพัฒนา
ขอนแก่น

นาย สถิต
ศิริโยธา

0

5

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
10
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
10
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
5
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ร้านค้าชุมชน

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

7.
บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 4 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้า ต. หนองแดง อ.
นซ่งหนองขาม
สีชมพู จ. ขอนแก่น

นาย มารวย
บุญพิษ

4

3

7

8.
บ้านเลขที่ 312 หมู่ที่
กลุ่มต้นกล้าผลิตปุ๋ยอิน 10 ต. สีชมพู อ.
ทรีย์อัดเม็ดบ้านจอมบึง สีชมพู จ. ขอนแก่น

นาย สุพล
หาญแก้ว

11

1

12

4 กรกฎาคม 2555

/

รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
19.สีชมพู

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

9.
บ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 7 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านโนน ต. สีชมพู อ. สีชมพู จ.
ทองหลาง
ขอนแก่น

ชาย

0

14

10. ปลูกพืชผักฤดูแล้ง บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 2 4 กรกฎาคม 2555
ต. ซำยาง อ. สีชมพู จ.
ขอนแก่น

นาย สมาน
แซงดานุช

1

9

11.
บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 5 4 กรกฎาคม 2555
ผู้ปลูกอ้อยบ้านศรีอุบล ต. บ้านใหม่ อ. สีชมพู
-เทพรักษา 483
จ. ขอนแก่น

นาย บุญเกิด
โสภาส

0

8

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
14
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
10
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
8
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก

สถานภาพกลุ่
ม
ปานกลาง

ดี

ดี

12.
บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 4 กรกฎาคม 2555
ปลูกพืชผักฤดูแล้ง(มะเ ต. ซำยาง อ. สีชมพู จ.
ขือเทศ)
ขอนแก่น

นาย ถาวร
แซงราชา

12

0

12

13.
บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 3 4 กรกฎาคม 2555
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมู ต. วังเพิ่ม อ. สีชมพู จ.
เพื่อการค้า
ขอนแก่น

นาง ฉวี
เหลาชุมแพ

8

0

8

/

รวมกันขายผล ดี
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
ปรับปรุงคุณภ ปานกลาง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
19.สีชมพู

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน
หญิง

14.
บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 4 4 กรกฎาคม 2555
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัว ต. วังเพิ่ม อ. สีชมพู จ.
บ้านท่าช้าง
ขอนแก่น

นาง พุทธา
ขัวอั้ว

15.
บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเก 11 ต. วังเพิ่ม อ.
ษตรกรปลอดสารพิษ สีชมพู จ. ขอนแก่น

นาย ประสิทธิ์
หาคำ

4 กรกฎาคม 2555

จำนวนสมาชิก
ชาย

13

3

4

7

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
16
/
รวมกันขายผล ปานกลาง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
11
/
รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

16.
บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 11 4 กรกฎาคม 2555
ไม้กวาดจากดอกแขมบ้ ต. นาจาน อ. สีชมพู จ.
านนาเจริญ
ขอนแก่น

นาย สุพจน์
นามเมือง

60

50

110

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

17.
บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ - 4 กรกฎาคม 2555
ปลูกพืชผักปลอดภัยสา ต. นาจาน อ. สีชมพู จ.
รพิษบ้านหนองแสง ขอนแก่น

นาย เสถียร
คำบุ

0

20

20

18.
บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่
เลี้ยงสุกรขุนบ้านนางา 14 ต. นาจาน อ.
ม
สีชมพู จ. ขอนแก่น

นาย สุพรรณ
คุณโพธิ์

1

6

7

4 กรกฎาคม 2555

รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
19.สีชมพู

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

19.
หมู่ที่ 4 ต. นาจาน อ.
ปลูกพืชผักปลอดภัยสา สีชมพู จ. ขอนแก่น
รพิษบ้านสี่แยก

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี
4 กรกฎาคม 2555

20.
บ้านเลขที่ 583 หมู่ที่ 5 4 กรกฎาคม 2555
ผลิตถั่วเหลืองและจำห ต. หนองแดง อ.
น่ายบ้านโคกจั๊กจั่น
สีชมพู จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

นาย ท้อน
เลพล

2

12

นาย ประยูร
ผางเวียง

1

12

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
14
รวมกันขายผล ปานกลาง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
13
/
รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

21.
บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 11 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านห้ ต. หนองแดง อ.
วยโจด
สีชมพู จ. ขอนแก่น

นางสาว เกยูร
จันจำปา

29

2

31

22. ทอผ้าไหมมัดหมี่

นาง บุญหยาด
โยขุนทศ

15

0

15

นาย ทองดี
ชัยธรรม

32

0

32

บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 4 4 กรกฎาคม 2555
ต. ซำยาง อ. สีชมพู จ.
ขอนแก่น

23.
บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 2 4 กรกฎาคม 2555
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพั ต. ซำยาง อ. สีชมพู จ.
นธุ์ข้าวชุมชนบ้านสาร ขอนแก่น
จอด

/

/

แปรรูปผลผลิ ปานกลาง
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
รวมกันขายผล ปานกลาง
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต
รวมกันขายผล ปานกลาง
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
19.สีชมพู

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

24.
บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 1 4 กรกฎาคม 2555
ผู้ผลิตอ้อยบ้านศรีอุบล ต. บ้านใหม่ อ. สีชมพู
ม.3
จ. ขอนแก่น

นาย แสง
ภูมิกอง

1

6

25.
บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 5 4 กรกฎาคม 2555
ผู้ปลูกอ้อยบ้านศรีอุบล ต. บ้านใหม่ อ. สีชมพู
-เทพรักษา
จ. ขอนแก่น

นาย ทองพูน
ชิลนาค

0

8

26.
บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่
ผู้ปลูกฝรั่งบ้านเทพรัก 10 ต. บ้านใหม่ อ.
ษา-ศรีอุบล
สีชมพู จ. ขอนแก่น

นาย สวัสดิ์
บุญมาชาลี

3

10

4 กรกฎาคม 2555

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
7
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
8
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
13
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปานกลาง

ปานกลาง

27.
บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 3 4 กรกฎาคม 2555
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้ ต. ดงลาน อ. สีชมพู
อยบ้านวังขอนแดง
จ. ขอนแก่น

นาย เที่ยงเพาะ
ผักแว่น

2

6

8

28.
บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 1 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มเสริมอาชีพทำไม้ก ต. ดงลาน อ. สีชมพู
วาด
จ. ขอนแก่น

นาย บัญชานัย
โสมสาภา

11

3

14

รวมกันขายผล ปานกลาง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปานกลาง
ผลิต
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
19.สีชมพู

ชื่อกลุ่ม
29. กลุ่มเกษตรยั้งยืน

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 6 4 กรกฎาคม 2555
ต. ดงลาน อ. สีชมพู
จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

รวม

นาย เกษม
บัววิชัย

3

8

11

30.
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 12 4 กรกฎาคม 2555
ผักปลอดภัยสารพิษบ้า ต. บริบูรณ์ อ. สีชมพู
นผาสวรรค์
จ. ขอนแก่น

นาง จันเที่ยง
หล้าคำภา

4

11

15

31.
บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 4 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้าน ต. บริบูรณ์ อ. สีชมพู
ผาน้ำเที่ยง
จ. ขอนแก่น

นาง ศิลป์
ชาโสรส

2

11

13

32.
บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 7 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโ ต. บริบูรณ์ อ. สีชมพู
นนสวัสดิ์
จ. ขอนแก่น

นาง รจนา
ศิริทาพับ

4

12

16

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
กิจกรรม
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล
ผลิต /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
ร้านค้าชุมชน /
ผลิตพันธุ์ดี

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

33.
บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 9 4 กรกฎาคม 2555
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเ ต. บริบูรณ์ อ. สีชมพู
ทพชมพู
จ. ขอนแก่น

นาย เสมอ
คำพลศรี

1

12

13

แปรรูปผลผลิ ปรับปรุง
ต/
จำหน่ายพันธุ์ดี
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19.สีชมพู

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

34.
บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 5 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ต. ภูห่าน อ. สีชมพู จ.
บ้านโนนสะอาด
ขอนแก่น

นาย ทองศูนย์
สาที

4

15

35.
ผลิตถั่วเหลืองและจำห
น่ายบ้านทุ่งเชือก
36.
เกษตรผสมผสานโนน
สูงตำบลภูห่าน

นาย ประเทือง
โพชนะชัย

3

12

นาย อนันต์
แผ่นผา

3

10

13

นาง เครือ
โนตัน

15

0

15

บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 4 4 กรกฎาคม 2555
ต. ภูห่าน อ. สีชมพู จ.
ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 6 4 กรกฎาคม 2555
ต. ภูห่าน อ. สีชมพู จ.
ขอนแก่น

37.
บ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 4 4 กรกฎาคม 2555
แปรรูปผลิตภัณฑ์และ ต. ภูห่าน อ. สีชมพู จ.
อาหารบ้านทุ่มเชือก ขอนแก่น

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
19
แปรรูปผลผลิ ปรับปรุง
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
15
แปรรูปผลผลิ ปรับปรุง
ต / ผลิตพันธุ์ดี
ผลิตพันธุ์ดี / ปรับปรุง
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน
รวบรวมซื้อผล ปรับปรุง
ผลิตของสมาชิ
ก/
แปรรูปผลผลิ
ต

38.
บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ต. 4 กรกฎาคม 2555
กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินท ศรีสุข อ. สีชมพู จ.
รีย์อัดเม็ดบ้านโคกไม้ง ขอนแก่น
าม

นาย เสถียร
กุนันท์

3

15

18

ออมทรัพย์แล ปานกลาง
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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อำเภอ
19.สีชมพู

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

39.
บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 4 4 กรกฎาคม 2555
เลี้ยงโคเนื้อบ้านซ่งหน ต. หนองแดง อ.
องขาม
สีชมพู จ. ขอนแก่น

นาย บุตรศรี
เปรมใจ

13

3

40.
บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ต. 4 กรกฎาคม 2555
วิสาหกิจชุมชนหมวกไ วังเพิ่ม อ. สีชมพู จ.
หมพรม
ขอนแก่น

นาง ปูหลิน
โคตรแพง

10

0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
16
/
รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
10
/
ผลิต /
ปานกลาง
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต

20.หนองเรือ

1.
บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 5 3 กุมภาพันธ์ 2552
กลุ่มปลูกผักบ้านเปือย ต. โนนทัน อ.
หนองเรือ จ. ขอนแก่น

นาย เอกชัย
โคตรภูเวียง

19

24

43

/

2. กลุ่มข้าวมะลิอินทรีย์ บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 5 8 กุมภาพันธ์ 2549
ต. โนนสะอาด อ.
หนองเรือ จ. ขอนแก่น

นาย เสมือน
จำปาหวาย

7

45

52

/

3.
บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 14 25 ธันวาคม 2548
ส่งเสริมอาชีพปลูกพืช ต. โนนทอง อ.
ผักบ้านดงน้อย
หนองเรือ จ. ขอนแก่น

นาย เสงี่ยม
บุญยงค์

10

10

20

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
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อำเภอ
20.หนองเรือ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

4.
บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 14 20 กุมภาพันธ์ 2550
ส่งเสริมอาชีพผลิตภัณ ต. โนนทอง อ.
ฑ์สมุนไพรบ้านดงน้อย หนองเรือ จ. ขอนแก่น

5. ทอผ้าฝ้ายท่าศาลา

บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2545
8 ต. หนองเรือ อ.
หนองเรือ จ. ขอนแก่น

6.
บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 20 มีนาคม 2550
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไ ต. กุดกว้าง อ.
หม
หนองเรือ จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย วีระพล
พาอ่อน

ชาย

2

5

30

0

20

11

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
7
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
30
/
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
31
/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

7.
บ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 20 มีนาคม 2552
ส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงห 10 ต. ยางคำ อ.
มูบ้านหนองแดง
หนองเรือ จ. ขอนแก่น

6

4

10

/

8. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพอัดเม็ด

3

4

7

/

บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 9 1 มีนาคม 2548
ต. จระเข้ อ. หนองเรือ
จ. ขอนแก่น

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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อำเภอ
20.หนองเรือ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

9.
บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 20 กุมภาพันธ์ 2545
แปรรูปสัตว์น้ำบ้านโน ต. บ้านผือ อ.
นฆ้อง
หนองเรือ จ. ขอนแก่น

10.
บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 7 1 มกราคม 2552
กลุ่มปลูกผักบ้านท่าลี่ ต. บ้านกง อ.
หนองเรือ จ. ขอนแก่น

11.
บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2544
ข้าวขาวชุมชนตำบลบ้า 2 ต. บ้านเม็ง อ.
นเม็ง
หนองเรือ จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง เยียนจลา
อ่อนตาแสง

ชาย

20

0

38

0

3

26

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
รวม
กิจกรรม
20
/
/
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต
38
/
รวมกันขายผล
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
29
/
รวมกันซื้อปัจ
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก

สถานภาพกลุ่
ม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

21.หนองสองห้อง

1.
บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 13 16 พฤษภาคม 2549
ข้าวหอมมะลิปลอดสา ต. ดงเค็ง อ.
รพิษ
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น
2.
บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 7 ต. 27 มิถุนายน 2551
เศรษฐกิจพอเพียงชุมช หันโจด อ.
นบ้านแฝก
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

นาย วรวุฒิ
นาบำรุง

7

13

20

นาย ศักดิ์
บุญส่ง

0

16

16

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 81
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
21.หนองสองห้อง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

3.
บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 5 26 มิถุนายน 2551
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้าน ต. คึมชาด อ.
ศุภชัย
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

นาย สมพงษ์
อิธิแสน

จำนวนสมาชิก
หญิง
0

ชาย
20

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
20
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก

4.
บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 1 11 มิถุนายน 2545
กลุ่มส่งเสริมผลิตพันธุ์ ต. สำโรง อ.
ข้าวชุมชนตำบลสำโรง หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

นาย สมศรี
นาราษฎร์

5.
บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 10 มีนาคม 2552
กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกร ต. หนองสองห้อง อ.
บ้านโคกล่าม
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

นาย ประมวล
สีสังข์

12

18

30

/

0

10

10

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

6.
บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 1 12 มีนาคม 2552
เกษตรผสมผสานวังหิ ต. วังหิน อ.
น วังทอง ศาลา
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

นาย สำรอง
เหง่าทอง

60

33

93

/

7.
บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 5 11 มีนาคม 2552
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ต. หนองเม็ก อ.
หนองบัวแดง
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

นาย
ทองอินทร์
วิเชียร์

46

55

101

/

/

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
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หน้า 82
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
21.หนองสองห้อง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

8. ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 9 ต. 2 มีนาคม 2550
หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ โนนธาตุ อ.
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย ชุ่ม
อันทะเกตุ

17

ชาย
0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
17
/
รวมกันซื้อปัจ ปานกลาง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

9.
บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 1 4 กรกฎาคม 2550
ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด ต. หนองไผ่ล้อม อ.
บ้านหนองไผ่ล้อม
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

นาง ลำเพย
หม่วยนอก

36

4

40

/

10.
บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 26 กุมภาพันธ์ 2550
ไร่นาสวนผสมบ้านกุด ต. ดอนดู่ อ.
หว้า
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

นาย สุวรรณ
สะมาลี

10

10

20

/

11.
บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 10 19 ตุลาคม 2550
อาชีพเกษตรกรปลูกผัก ต. ดอนดั่ง อ.
และเลี้ยงปลา
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

นาย เสถียร
ชาอุ่น

2

5

7

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต

12.
บ้านเลขที่ 14/3 หมู่ที่ 3 มิถุนายน 2547
เกษตรอินทรีย์ตำบลตะ 1 ต. ตะกั่วป่า อ.
กั่วป่า
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น

นาย วรวิทย์
บุญสร้าง

46

34

80

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

22.อำเภอโคกโพธิ์ไชย 1.
บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 2 25 กุมภาพันธ์ 2552
กลุ่มปลูกผักบ้านหนอง ต. ซับสมบูรณ์ อ.
หญ้าปล้อง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.
ขอนแก่น

2.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9 ต. 10 สิงหาคม 2548
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจ โพธิไ์ ชย อ.
ากสารพิษบ้านมูลนาค อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

นาย บุญเรือง
พะคะยะ

10

5

นาย อุดม
ผาพิมพ์

84

36

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
15
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
120
/
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

3.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 8 ต. 16 สิงหาคม 2551
กลุ่มปลูกผักบ้านกุดลอ โพธิไ์ ชย อ.
บ
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.
ขอนแก่น

นาง กองศรี
แนวเงินดี

18

4

22

4.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2 ต. 1 กุมภาพันธ์ 2552
กลุ่มปลูกผักบ้านโนน โพธิไ์ ชย อ.
ทัน
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.
ขอนแก่น

นาย พัฒนา
นาดี

68

12

80

5.
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5 ต. 19 พฤษภาคม 2551
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านนา นาแพง อ.
แพง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.
ขอนแก่น

นาย พงษกร
โกษฐา

18

23

41

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวบรวมซื้อผล ปรับปรุง
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
23.อำเภอซำสูง

ชื่อกลุ่ม
1. ข้าวชุมชนหมู่ที่ 2
2. คัดพันธุ์ข้าวหมู่ที่ 9

3.
ปลูกผักปลอดสารพิษ
หมู่ที่ 3-4 ต.บ้านโนน
4.
กลุ่มปลูกถั่วลิสงบ้านค
ำแมด

ที่อยู่
บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 2
ต. คูคำ อ. อำเภอซำสูง
จ. ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9
ต. บ้านโนน อ.
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 0 หมู่ที่ 3-4
ต. บ้านโนน อ.
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 5
ต. คำแมด อ.
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี
22 มีนาคม 2546

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย วิญญู
มาตสมบัติ

9 กุมภาพันธ์ 2549

ชาย

7

25

15

0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
32
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี
15
ผลิตพันธุ์ดี ปรับปรุง

16 เมษายน 2549

นาย ประยูทธ
อินทจักร์

4

6

10

8 กุมภาพันธ์ 2552

นาง
มรินทร์ทอง
กอมหอมดี

6

5

11

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

5.
บ้านเลขที่ 0 หมู่ที่ 3-4 24 ตุลาคม 2550
ปลูกผักปลอดสารพิษ ต. บ้านโนน อ.
หมู่ที่ 3-4
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

นาย ไสว
รุ่งแสง

5

7

12

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
23.อำเภอซำสูง

ชื่อกลุ่ม
6.
กลุ่มปลุกผักปลอดภัยจ
ากสารพิษหมู่ที่ 3-4
(ปี 2548)
7.
จักสานผลิตภัณฑ์จากก
ก

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

บ้านเลขที่ 0 หมู่ที่ 3-4 18 พฤศจิกายน 2548 นาย บุญ หัสดี
ต. บ้านโนน อ.
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 3 13 พฤศจิกายน 2548 นาง สมบัติ
ต. ห้วยเตย อ.
เอกตาแสง
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

6

4

0

16

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
10
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต
16
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

8.
บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 4 19 กันยายน 2549
ปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอ ต. ห้วยเตย อ.
รรี่บ้านสว่าง
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

นาย ทองย้อย
อาษาสนา

9.
บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต. 20 มิถุนายน 2549
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ห้วยเตย อ.
อัดเม็ดตรานางฟ้า
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

10. ปลูกพริกหมู่ที่ 6

บ้านเลขที่ 0 หมู่ที่ 6 ต. 10 มีนาคม 2552
คูคำ อ. อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

8

7

15

นาย สุชาติ
มานะศรี

10

5

15

นาย ทองพูล
โคกแปะ

7

5

12

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต
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สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
23.อำเภอซำสูง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

11.
บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 1 18 พฤษภาคม 2554
กลุมปลูกพืชพลังงานท ต. คำแมด อ.
ดแทน
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

นาย [บุญสม
ภูระยาว

12.
บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 1 22 มีนาคม 2549
ไร่นาสวนผสมเกษตรผ ต. กระนวน อ.
สมผสาน
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

นาย ชาลี
โพธิ์ศรี

ชาย

10

10

1

13

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
20
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
14
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

13.
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพั
นธุ์ข้าวชุมชนตำบลกร
ะนวน

บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 6 25 พฤษภาคม 2544
ต. กระนวน อ.
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

14.
บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 4 1 ตุลาคม 2548
ผลิตถั่วลิสงบ้านกระน ต. กระนวน อ.
วน
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

นาย สำรอง
เอกตาแสง

11

37

48

/

นาย ทนงศักดิ์
โพธิ์ศรี

12

1

13

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

15. ปลูกผักอินทรีย์

บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 5 10 พฤษภาคม 2537
ต. คูคำ อ. อำเภอซำสูง
จ. ขอนแก่น

นาย สมจิตร
เผ้าหอม

5

7

12

/

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
23.อำเภอซำสูง

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

16.
บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 4 10 กุมภาพันธ์ 2552
กลุ่มปลูกถั่วลิสงบ้านด ต. คำแมด อ.
อนเขียง
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง อวน
สีสันงาม

8

ชาย
3

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
11
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

17.
ปลูกผักปลอดภัยจากส
ารพิษบ้านสว่างหมู่ที่
4

บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 4 1 ตุลาคม 2541
ต. ห้วยเตย อ.
อำเภอซำสูง จ.
ขอนแก่น

นาง เพียร
โพธิ์ศรี

49

15

64

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ร้านค้าชุมชน /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

24.อำเภอโนนศิลา

1.
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจ
ากสารพิษบ้านหนองทุ่
ม

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 3 ต. 13 มิถุนายน 2550
โนนแดง อ.
อำเภอโนนศิลา จ.
ขอนแก่น

2.
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเ
มล็พันธุข้าวชุมชนตำบ
ลโนนแดง

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 3 ต. 10 มิถุนายน 2546
โนนแดง อ.
อำเภอโนนศิลา จ.
ขอนแก่น

3.
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเ
มล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้า
นหนองทุ่ม
ตำบลบ้านหัน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 13
ต. บ้านหัน อ.
อำเภอโนนศิลา จ.
ขอนแก่น

นาย ทองกลม
จันทะคาม

นาย วิฑูรย์
บัวแพ

8

12

20

9

22

31

6

24

30

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ผลิตพันธุ์ดี / ปรับปรุง
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
24.อำเภอโนนศิลา

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

4.
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเ
มล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ต.เปือยใหญ่
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 3
ต. เปือยใหญ่ อ.
อำเภอโนนศิลา จ.
ขอนแก่น

นาย บุญเต็ม
มณีพราว

10

20

5.
วิสาหกิจชุมชนเครือข่า
ยเกษตรกรปลอดการเผ
าตำบลเปือยใหญ่

บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 5 กันยายน 2551
1 ต. เปือยใหญ่ อ.
อำเภอโนนศิลา จ.
ขอนแก่น

นาย เชาวลิตร
ตรีศรี

7

13

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
30
/
ผลิตพันธุ์ดี / ปรับปรุง
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
20
/
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

6.
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเ
มล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ต.หนองปลาหมอ

บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 1 5 มิถุนายน 2545
ต. หนองปลาหมอ อ.
อำเภอโนนศิลา จ.
ขอนแก่น

7.
บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 7 27 กุมภาพันธ์ 2549
ปลูกผักปลอดภัยจากส ต. โนนแดง อ.
ารพิษบ้านดู่น้อย
อำเภอโนนศิลา จ.
ขอนแก่น

นาย ประเสริฐ์
ยินเสียง

9

21

30

/

นาย วิรัตน์
ทองดี

6

20

26

/

ผลิตพันธุ์ดี / ปรับปรุง
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

25.อำเภอบ้านแฮด

1.
บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 11 13 สิงหาคม 2549
กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัย ต. โคกสำราญ อ.
จากสารพิษโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จ.
ขอนแก่น

นาง อำพร
ตีกา

30

6

36

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
25.อำเภอบ้านแฮด

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

2.
บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 นาย ชัย
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 08 ต. โนนสมบูรณ์ อ.
สีหาบัณฑิต
โนนทัน
อำเภอบ้านแฮด จ.
ขอนแก่น

0

14

3.
หมู่ที่ 5 ต. หนองแซง 18 สิงหาคม 2547
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยม่ อ. อำเภอบ้านแฮด จ.
วง
ขอนแก่น

3

6

นาย ธนู
อาป้อง

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
14
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
9
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี

4. เกษตรผสมผสาน

บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 5 7 มีนาคม 2543
ต. บ้านแฮด อ.
อำเภอบ้านแฮด จ.
ขอนแก่น

26.อำเภอหนองนาคำ 1.
บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 2 14 ธันวาคม 2550
กลุ่มข้าวไร่แก้จนตำบล ต. บ้านโคก อ.
บ้านโคก
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

นาย ประสิทธิ์
ชนูหมื่น

40

34

74

นาย สมบูรณ์
สุวรรณที

18

32

50

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

2.
ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวง
จร(ข้าวกล้องงอก)
บ้านหนองหว้า

บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 5 1 มกราคม 2552
ต. บ้านโคก อ.
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

นาย หนูเวียง
ทรงศรี

4

4

8

รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

26.อำเภอหนองนาคำ 3.
หมู่ที่ 2 ต. บ้านโคก อ. 8 มิถุนายน 2551
กลุ่มปลูกผักปลอดสาร อำเภอหนองนาคำ จ.
พิษบ้านหนองนาคำ ขอนแก่น
หมู่ 2

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง ทองดี
วิถีเทพ

14

ชาย
2

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
16
/
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

4.
หมู่ที่ 8 ต. บ้านโคก อ. 1 พฤษภาคม 2546
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบ อำเภอหนองนาคำ จ.
ลบ้านโคก
ขอนแก่น

นาย การุณย์
ทรงศรี

7

19

26

5.
หมู่ที่ 2 ต. บ้านโคก อ. 10 มีนาคม 2549
กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อดิ อำเภอหนองนาคำ จ.
นบ้านหนองนาคำ หมู่ ขอนแก่น
2

นาย มบูรณ์
สุวรรณที

15

15

30

/

/

21

0

21

/

/

6.
บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 4 24 กรกฎาคม 2541
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้ ต. บ้านโคก อ.
านหนองคอง
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
แปรรูปผลผลิ
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก

7.
หมู่ที่ 1 ต. บ้านโคก อ. 18 มีนาคม 2551
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้ อำเภอหนองนาคำ จ.
านหนองนาคำ
ขอนแก่น

25

8

33

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ

ชื่อกลุ่ม

26.อำเภอหนองนาคำ 8. กลุ่มผู้ปลูกถั่วลิสง

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 8 24 สิงหาคม 2550
ต. ขนวน อ.
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง สอ
ทองเหง้า

11

ชาย
3

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
14
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิตพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

9.
บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 1 14 มีนาคม 2551
กลุ่มข้าวชุมชนตำบลข ต. ขนวน อ.
นวน
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

10.
กลุ่มข้าวมะลิอินทรีย์
ตำบลขนวน
11.
ทำอาหารปรับปุงบำรุง
ดิน

หมู่ที่ 8 ต. ขนวน อ.
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น
บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 2 10 พฤษภาคม 2551
ต. ขนวน อ.
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

นาย สุดใจ
ดวงแสงจันทร์

นาย นพดล
คำแก้ว

10

23

33

3

29

32

15

80

95

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต

12. เลี้ยงปลาในบ่อดิน บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 9 18 มีนาคม 2551
หมู่ 9 ต.ขนวน
ต. ขนวน อ.
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

นาย นิยม
มูลทอง

1

9

10

จัดหาแหล่งทุ ปรับปรุง
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

รวม

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
กิจกรรม

26.อำเภอหนองนาคำ 13. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 1 2 สิงหาคม 2551
หมู่ 1 ต.ขนวน
ต. ขนวน อ.
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

14.
บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 8 20 พฤศจิกายน 2551
ผู้ปลูกพืชฤดูแล้งคึมชา ต. ขนวน อ.
ติ
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

3

11

14

0

14

14

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

15.
บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 6 20 พฤศจิกายน 2551
เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ ต. ขนวน อ.
หมู่ 6 ต.ขนวน
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

16.
บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 20 ธันวาคม 2547
ปลูกผักปลอดสารพิษกุ 4 ต. ขนวน อ.
ดกั้ง
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น
17.
บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 10 ตุลาคม 2550
ปลูกพืชฤดูแล้งตำบลข ต. ขนวน อ.
นวน
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

นาย ศักดิชาบ
ลาดถา

0

13

13

12

10

22

9

5

14

ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

26.อำเภอหนองนาคำ 18.
บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 7 10 กุมภาพันธ์ 2532
ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมบ้ ต. ขนวน อ.
านศาลาดิน
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น
19. เพาะเห็ดหนองกุง บ้านเลขที่ 167 หมู่ที่ 3 16 ตุลาคม 2543
ต. ขนวน อ.
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาง เต็ม
คงสมบัติ

ชาย

10

0

15

0

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
10
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
15
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน

20.
บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ต. 18 พฤษภาคม 2548
ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมบ้ ขนวน อ.
านขนวน หมู่ 2
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

15

0

15

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน

21.
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็
ดบ้านหัวนาหม่อ หมู่
15

บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 10 กรกฎาคม 2549
15 ต. กุดธาตุ อ.
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

22.
บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2544
จักสานบ้านโคกนาฝาย 10 ต. กุดธาตุ อ.
หมู่ 10
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

นาง บุญเลี้ยง
อุปละ

0

60

60

/

67

2

69

/

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก
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26.อำเภอหนองนาคำ 23.
บ้านเลขที่ 335 หมู่ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
ปลูกผักปลอดภัยจากส 10 ต. กุดธาตุ อ.
ารพิษ หมู่ 10 บ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง
55

ชาย
5

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
60
/
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
ร้านค้าชุมชน /
ผลิตพันธุ์ดี /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน

24.
หมู่ที่ 10 ต. กุดธาตุ อ. 10 กุมภาพันธ์ 2550
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอักเม็ อำเภอหนองนาคำ จ.
ดบ้านโคกนาฝาย หมู่ ขอนแก่น
10

25.
บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 9 23 เมษายน 2551
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต. กุดธาตุ อ.
อัดเม็ดบ้านนาดี หมู่ 9 อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

นาย สุเทพ
แสนโท

24

41

65

16

35

51

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ

26.
นาปรังบ้านโนนลาน
หมู่ 6

บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 6 26 เมษายน 2551
ต. กุดธาตุ อ.
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

20

22

42

27.
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุม
ชนบ้านหัวนาหม่อ หมู่
15

บ้านเลขที่ 209 หมู่ที่ 16 กรกฎาคม 2545
15 ต. กุดธาตุ อ.
อำเภอหนองนาคำ จ.
ขอนแก่น

8

13

21

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
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จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
27.อุบลรัตน์

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

ชาย

1.
บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต. 6 ธันวาคม 2550
ปลูกผักปลอดภัยจากส โคกสูง อ. อุบลรัตน์
ารพิษ
จ. ขอนแก่น

นาง เงิน สามสี

0

15

2.
หมู่ที่ 6 ต.
6 กรกฎาคม 2549
ส่งเสริมอาชีพการเกษต เขื่อนอุบลรัตน์ อ.
รบ้านโนนจิก
อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

นาย ทองยุน
ศรีอุดร

9

6

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
15
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
15
รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จำหน่ายพันธุ์ดี
/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

3.
บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 15 มีนาคม 2548
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้า ต. นาคำ อ. อุบลรัตน์
นหนองขาม
จ. ขอนแก่น

นาย สุวิทย์
สมศรีสา

8

10

18

4.
บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 4 1 พฤษภาคม 2548
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าพ ต. ศรีสุขสำราญ อ.
ระยาณรงค์
อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

นาง สมศรี
สิงห์ศักดา

8

0

8

5. ปุ๋ยชีวภาพ

นาย ไพทูลย์
โชคลา

37

13

50

บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 9 9 พฤษภาคม 2551
ต. ทุ่งโป่ง อ.
อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
รวบรวมซื้อผล
ผลิตของสมาชิ
ก/
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
แปรรูปผลผลิ ปรับปรุง
ต/
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

พิมพ์วันที่ 23 สิงหาคม 2555

หน้า 96
สรุป ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ประจำปี 2555
จังหวัด ขอนแก่น

อำเภอ
27.อุบลรัตน์

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

จัดตั้ง
วัน/เดือน/ปี

6.
บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 20 มีนาคม 2552
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้ 15 ต. บ้านดง อ.
านกุดเชียงมี
อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

ชื่อประธาน

จำนวนสมาชิก
หญิง

นาย น้อย
เพ็งพิทักษ์

2

ชาย
6

จดทะเบียน
เข้าโครงการ วัตถุประสงค์ สถานภาพกลุ่
วิสาหกิจ ชุมชน สายใยรักฯ ในการดำเนิน
ม
รวม
กิจกรรม
8
รวมกันขายผล ปรับปรุง
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี

7. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 6 22 มกราคม 2552
ต. บ้านดง อ.
อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

นาง ละมัย
สาอ่อนตาๆ

12

20

32

8.
บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 10 27 เมษายน 2547
เกษตรกรขข้าวหอมมะ ต. ศรีสุขสำราญ อ.
ลิอินทรีย์ตำบลศรีสุขส อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น
ำราญ

นาย คำพัน
โภยนอก

4

7

11

/

/

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
รวมกันขายผล
ผลิต /
ปรับปรุงคุณภ
าพการผลิต /
แปรรูปผลผลิ
ต / ผลิต /
จำหน่ายปัจจัย
การผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น/
รวมกลุ่มด้านง
านบริการ
ปรับปรุงคุณภ ปรับปรุง
าพการผลิต /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น

9.
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ต. 10 สิงหาคม 2531
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสู ทุง่ โป่ง อ. อุบลรัตน์
บน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหน จ. ขอนแก่น
องผือ

รวมทั้งจังหวัด 27 อำเภอ จำนวน 479 กลุ่ม

นาย ทองใบ
ต้นโลห์

38

5962

90

128

5683 11645

รวมกันซื้อปัจ ปรับปรุง
จัยการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี /
จัดหาแหล่งทุ
นแก่สมาชิก /
ออมทรัพย์แล
ะกองทุน /
การแลกเปลี่ย
นเรียนรู้ร่วมกั
น
232

56

