ข้อมูลพื้นฐานสถาบันเกษตรกร ( 3 ก.)
อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จัดตั้ง
ตาบล

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

ชื่อประธาน
วัน/เดือน/ปี

จานวนสมาชิก
(คน)

จดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน
สมาชิก
หญิง ชาย รวม กลุ่ม
(คน)

1.วังทับไทร

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองคล้า

บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ต. วังทับไทร อ. อาเภอ
สากเหล็ก จ. พิจิตร

22 พฤษภาคม 2550

นาง สังวรย์ บุญรอดดิษฐ

23

0

23

0

0

2.สากเหล็ก

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังกระเบา

บ้านเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 12 ต. สากเหล็ก อ.
อาเภอสากเหล็ก จ. พิจิตร

15 มกราคม 2544

นาง แหวว ทองอุบล

14

1

15

0

0

37

1

38

0

0

รวมทั้งอาเภอ 2 ตาบล จานวน 2 กลุ่ม
2. กลุ่มยุวเกษตรกร
ตาบล

ชื่อกลุ่ม

ที่อยู่

ประเภทกลุ่ม

จัดตั้ง

ชื่อประธาน

วัน/เดือน/ปี
1.ท่าเยี่ยม

1. กลุ่มยุวเกษตรกรใน
โรงเรียนบ้านวังอ้อ

2.สากเหล็ก

1. กลุ่มยุวเกษตรกรใน
โรงเรียนบ้านถ้าคะนอง

รวมทั้งอาเภอ 2 ตาบล จานวน 2 กลุ่ม

บ้านเลขที่ 0 หมู่ที่ 5 ต. ท่า
เยี่ยม
อ.สากเหล็ก จ. พิจิตร
บ้านเลขที่ 321 หมู่ที่ 4
ต. สากเหล็ก อ. สากเหล็ก
จ. พิจิตร

จานวนสมาชิก จานวนที่ปรึกษา
(คน)
(คน)
หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม

ในโรงเรียน

24 พฤษภาคม 2550

ด.ช. สิรภัทร บุญรอดดิษฐ์

4

7

11

3

0

3

ในโรงเรียนโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารลางวัน

2 มิถุนายน 2551

ด.ช. สุภชัย นนทะภา

15

22

37

1

1

2

19

29

48

4

1

5

3. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
จัดตั้ง
ตาบล

ชื่อกลุ่ม

1. พัฒนาคุณภาพไม้ผลตาบลวัง
1.วังทับไทร
ทับไทร

2.สากเหล็ก

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ที่ 1 ต. วัง
ทับไทร อ.สากเหล็ก จ. พิจิตร

ชื่อประธาน

11-ก.พ.-45

วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรม
รวมกันขายผลผลิต / รวบรวมซื้อผลผลิตของสมาชิก /
ปรับปรุงคุณภาพการผลิต / ผลิตพันธุ์ดี /จาหน่ายพันธุ์ดี
/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

13

นาย สมัย คาลือชา

54

10

64

/

15

43

58

/

8

12

20

ปรับปรุงคุณภาพการผลิต / ผลิตพันธุ์ดี / จาหน่ายพันธุ์ดี
/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1. เกษตรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
อัดเม็ดบ้านทุ่งสาราญ

บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ต. สาก
เหล็ก อ.สากเหล็ก จ. พิจิตร

21-ม.ค.-49

นาย สวาท อ่อนคา

2. กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว
ปลอดภัยสารพิษ

บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 8 ต.
สากเหล็ก อ. สากเหล็ก จ.
พิจิตร

28-ก.ค.-51

นาย มณฑล เอมสวัสดิ์

รวมทั้งอาเภอ 3 ตาบล จานวน 7 กลุ่ม

ชาย

11

หมู่ที่ 4 ต. วังทับไทร อ. สาก
เหล็ก จ. พิจิตร

บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ต.
4. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธู์ข้าว
สากเหล็ก อ. สากเหล็ก จ.
ชุมชนบ้านถ้าคะนอง
พิจิตร
1. ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธ์
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 3 ต. หนอง
ข้าวชุมชน ตาบลหนองหญ้าไทร หญ้าไทร อ. สากเหล็ก จ. พิจิตร

หญิง

2

2. แปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า

3. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ต. สาก
ชุมชนบ้านทุ่งสาราญ
เหล็ก อ.สากเหล็ก จ. พิจิตร

3.หนอง
หญ้าไทร

วัน /เดือน/ปี

จด
ทะเบียน
รวม วิสาหกิ
จชุมชน

จานวนสมาชิก(คน)

23-เม.ย.-52 นาย ประยูร มาเนียม

รวมกันขายผลผลิต / แปรรูปผลผลิต / ร้านค้าชุมชน /
ออมทรัพย์และกองทุน / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ผลิต / จาหน่ายปัจจัยการผลิต / ออมทรัพย์และกองทุน
/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน / รวมกลุ่มด้านงาน
บริการ

6

21

27

รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต / ปรับปรุงคุณภาพการผลิต /
ผลิตพันธุ์ดี / จาหน่ายพันธุ์ดี / จัดหาแหล่งทุนแก่สมาชิก
/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1-พ.ค.-45

นาย สุชาติ แสงกระจ่าง

12

11

23

ปรับปรุงคุณภาพการผลิต / ผลิตพันธุ์ดี / จาหน่ายพันธุ์ดี
/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1-ม.ค.-45

นาย สมพงษ์ เข็มกลัด

14

8

22

รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

111

116

227

2

