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รายงานขอมูลวสิาหกิจชมุชนจังหวัดชัยนาท 

  วัตถุประสงคในการจัดทํารายงาน 
1. เพื่อรวบรวมขอมูลการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยนาท 
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยนาท 
3. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกจิชุมชนของจังหวัดชัยนาท 
1. เจาหนาทีผู่รับผิดชอบงานวสิาหกิจชุมชน 
    1.1  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวิสาหกจิชุมชนระดับจังหวัด 
           นางวนัวภิา   มีชัย  ตําแหนง นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชาํนาญการ  เบอรโทร 084-3608522 
    1.2  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวิสาหกจิชุมชนระดับอําเภอ 

อําเภอ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรโทร 

เมืองชัยนาท นางสาวนุชจรีย     เหลาพงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 086-2141379 

มโนรมย นางสาวสุภาวดี    บุญประสิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 083-2124876 

วัดสิงห นางราตรี    นักฟอน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 089-7051446 

สรรพยา นายสํารวย    สุขโต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 085-6060498 

สรรคบุรี นางชนิกา    ขันธนิยม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 089-8259489 

หันคา นางสาวพรทิพย   นิลวิสุทธิ์ เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน 081-8869378 

หนองมะโมง นางสาววิษากรานต    ตุนทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 084-4928993 

เนินขาม นายสถิตย      ศรีสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 081-0423135 

2.ขอมูลทัว่ไป 

ที่ต้ังและอาณาเขต 
 จังหวัดชัยนาทเปนจังหวัดหนึง่ของภาคกลางตอนบน   ซึง่ประกอบดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พระนครศรีอยุธยา  อางทอง  สิงหบุรี  ลพบุรี  สระบุรี และชัยนาท  ต้ังอยูบริเวณริมฝงซายของแมน้ําเจาพระยา
และเปนตอนเหนือสุดของภาคกลาง  บนเสนรุงที ่ 15 องศาเหนือและเสนแวงที ่100 องศาตะวันออก  สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 16.854 เมตร  หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 195 กโิลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดตาง ๆ  ดังนี ้
  ทิศเหนือ   จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดอุทัยธานี 
  ทิศใต    จังหวัดสิงหบุรี 
  ทิศตะวันออก   จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดสิงหบุรี 
              ทิศตะวันตก   จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี 
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    ขนาดพื้นที่ 
  จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 1,543,591 ไร     
หรือเทากับรอยละ 15.5 ของพ้ืนที่ในภาคกลางตอนบน 
ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุม ทีพื้นที่ประมาณรอยละ 99.06 ของพื้นที่ทั้งหมด  ไดแกพื้นที่
ตอนกลาง  ตอนใตและตะวันออกของจังหวัด  มีลักษณะเปนที่ราบจนถึงพื้นที่ลูกคล่ืนลอนลาด  มีแมน้ํา
เจาพระยา  แมน้ําทาจีน  แมน้ํานอยไหลผานพื้นที่ตางๆ ทั่วทุกอําเภอ  เชน 

- แมน้ําเจาพระยา  ไหลผานอําเภอมโนรมย  วัดสิงห  เมืองชัยนาท และสรรพยา 
- แมน้ําทาจีน หรือแมน้ํามะขามเฒา  ไหลผานอําเภอวัดสิงห และอําเภอหันคา 
- แมน้ํานอย  ไหลผานอําเภอสรรคบุรี 
- คลองชลประทาน  ซึ่งมีหลายสายไหลผานพื้นที่ตาง ๆเชน คลองอนุศาสนนันท   

คลองมหาราช  คลองพลเทพ ลวนเปนแหลงน้ําสําคัญสําหรับเกษตรกรรม 
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 ลักษณะภูมิประเทศ  จังหวัดชัยนาทมีสภาพภูมิประเทศเปนที่สูง   ที่ราบ  ที่ราบลุม  และพื้นที่

ลูกคล่ืนลอนต้ืน  มีภูเขาสลับบางชวง โดยมีลักษณะที่สูงจากทิศตะวันตกและทิศเหนือลาดสูที่ราบสวนใหญ
ตอนกลางและตอนใตของจังหวัด  ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนริมแมน้ําเปนเวลานานจนต้ืนเขินกลายเปน
พื้นที่ราบ   โดยสรุปแบงสภาพภูมิประเทศออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

 บริเวณที่ราบลุม  มีพื้นที่ประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมดไดแกพื้นที่ตอนกลาง ตอนใตและ
ตะวันออกของจังหวัด  มีลักษณะเปนที่ราบจนถึงพื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืน 
  บริเวณที่ราบสลับเนินเขาเต้ีย  ประกอบดวยพื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืนถึงลึกสลับที่ราบและภูเขาลูกรัง
ซึ่งกระจายอยูทั่วไป  ลาดเทสูที่ราบภาคกลางครอบคลุมพื้นที่ทิศตะวันตกและดานเหนือของจังหวัด ซึ่งมีเนินเขา
เล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1-3 กิโลเมตร กระจายอยูทั่วไปที่สําคัญไดแก เขาธรรมามูล ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญของ
จังหวัดชัยนาท เขาพลอง เขาขยาย เขาทาพระ เขากระด่ี เขาใหญ เขารัก เขาดิน เขาหลัก เขาไกหอย เขาสารพัดดี 
เขาราวเทียน เขาสรรพยา และเขาแกว เปนตน 
สภาพภูมิอากาศ 
  จังหวัดชัยนาทอยูภายใตอิทธิพลของมาสุมที่พัดผานประจําฤดู    ทาํใหสามารถแบงฤดูออกได  
3 ฤดู  คือ 
  1. ฤดูหนาว  เ ร่ิมต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ   ซึ่งเปนฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแหงจะ
แผลงมาปกคลุมประเทศไทยในชวงนี้   แตเนื่องจากจังหวัดชัยนาทอยูในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณ  
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผลงมาปกคลุมในชวงฤดูหนาวจะชากวาภาคเหนือและภาคตะวันออกตะ
เฉียงเหนือ  ทําใหมีอากาศหนาวเย็นชากวาสองภาคดังกลาว  โดยเร่ิมมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือน
พฤศจิกายนเปนตนไป  ซึ่งอากาศหนาวที่สุดจะอยูระหวางเดือนธันวาคม และ มกราคม 
  2. ฤดูรอน  เร่ิมเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส้ินสุดลงคือประมาณ    กลางเดือนกุมภาพันธถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงวางจากลมมรสุม   ลมที่พัดปกคลุมจะเปล่ียนเปนลมใตหรือลมตะวันออก
เฉลียงใตและจะมีหยอมความกดอากาศตํ่าเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน   ทําใหมีอากาศรอน
อบอาวทั่วไป  โดยมีอากาศรอนจัดในเดือนเมษายน  
  3. ฤดูฝน    เร่ิมต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม     เปนชวงที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย     รองความกดอากาศตํ่าหรือรองฝนที่พาดผานบริเวณภาคใตของประเทศไทย
จะเล่ือนข้ึนมาพาดผานบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเปนลําดับ  ในระยะนี้ทําใหมีฝนตกชุกข้ึนต้ังแตกลางเดือน
พฤษภาคมเปนตนไป เดือนกันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปและเปนชวงที่มีความช้ืนสูง 
การปกครอง       
                       จังหวัดชัยนาทแบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ  จํานวน 51 ตําบล 505 หมูบาน ประชาชน
จํานวน  305,518  คน  เพศชาย 161,938  คน   คิดเปนรอยละ 48.30   เพศหญิง 173,348 คน   คิดเปน  รอยละ 51.70  
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ตารางที่ 1   แสดงขอบเขตการปกครอง 

อําเภอ 
เขตการปกครอง พื้นที่ 

(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

อําเภอเมืองชัยนาท 8 82 6 3 255.377 

อําเภอมโนรมย 7 40 3 5 255.644 

อําเภอวัดสิงห 6 47 3 4 315.318 

อําเภอสรรพยา 7 55 8 1 228.277 

อําเภอสรรคบุรี 8 92 8 1 354.796 

อําเภอหันคา 8 100 6 4 529.334 

อําเภอหนองมะโมง 4 41 2 2 291.000 

อําเภอเนินขาม 3 48 1 2 270.000 

         รวม 51 505 37 22 2,469.746 

ประชากร 
                   จังหวัดชัยนาทมีประชากรรวมทัง้ส้ิน 334,934  คน แยกเปนชาย 161,719 คน คิดเปนรอยละ 48.28 
หญิง 173,215 คน คิดเปนรอยละ 51.72  คน  อําเภอทีม่ีประชากรมากที่สุดคือ อําเภอเมืองชัยนาท 71,830 คน  
รองลงมาไดแกอําเภอสรรคบุรี 66,922 คน และอําเภอหันคา 56,021 คน  

ตารางที่ 2   แสดงจํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากรจังหวัดชัยนาท 
อําเภอ ประชากร 

(คน) 
ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ประชากรหนาแนน 
(คน/ตร.กม.) 

เมืองชัยนาท 71,830 34,345 37,485 281.4 
มโนรมย 32,923 15,805 17,118 146.27 
วัดสิงห 26,283 12,746 13,537 83.42 
สรรพยา 44,120 21249 22,871 194.28 
สรรคบุรี 66,922 32,154 34,768 189.37 
หันคา 56,021 27,288 28,733 105.71 

หนองมะโมง 19,422 9,647 9,775 66.46 
เนินขาม 17,413 8,485 8,928 64.45 

รวม 334,934  161,719 173,215 เฉล่ีย 135.81 
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ศาสนา 
                ประชากร สวนใหญของจังหวดัชัยนาทสวนใหญนับถือศาสนาพุทธมีมากถึง 334,653  คน  ศาสนา
คริสต 343  คน  ศาสนาอิสลาม  290  คน  มีวัด 259 วัด  สํานักสงฆ 52 แหง  โบสถคริสต 3 แหง และมัสยิด 1 แหง 
 เศรษฐกิจ 
                เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชัยนาทพิจารณาจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรไดแก การ
ผลิตพืช  การผลิตปศุสัตว  การผลิตประมง   สาขาอุตสาหกรรมดานบริโภคดานการลงทุน  ดานการเงิน   
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจ  คาดวาจะขยายตัวจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร  เนื่องจากราคาสินคา
เกษตรยังคงสูงข้ึนและเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรปลูกขาวมากข้ึนและประกอบกับจังหวัดมีนโยบายสงเสริม
สนับสนุนอาชีพและความรูแกประชาชนอยางตอเนื่องจะเห็นไดการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 
การเกษตร 
          จงัหวัดชัยนาทมพีืน้ทีก่ารเกษตร 1,289,345 ไร คิดเปนรอยละ83.5 ของพ้ืนทีท่ั้งหมด  พืน้ทีส่วนใหญอยูใน
เขตชลประทาน 777,991 ไร  คิดเปนรอยละ60.38 ของพ้ืนทีก่ารเกษตร  การใชประโยชนพืน้ที่การเกษตรสรุปตาม
ตารางดังนี ้

ตารางที่ 3 การจําแนกพื้นทีก่ารเกษตร จังหวัดชัยนาท ป 2552/2553 

อําเภอ พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่การเกษตร พื้นที่อยูอาศัย ที่สาธารณะ พื้นที่อื่นๆ 

เมืองชัยนาท 159,610.63 136,257.00 15,579.90 6,844.90 928.83 

มโนรมย 141,027.00 121,491.00 4,179.00 1,287.00 14,070.00 

วัดสิงห 197,073.75 141,660.00 5,012.00 1,343.00 49,896.75 

สรรพยา 142,687.50 117,489.00 11,810.00 2,247.00 11,133.50 

สรรคบุรี 221,750.00 185,197.00 6,851.00 2,590.00 27,112.00 

หันคา 330,831.25 281,023.00 17,861.00 3,335.79 28,611.46 

หนองมะโมง 181,875.00 159,679.00 5,515.26 1,019.00 15,661.74 

เนินขาม 168,750.00 146,549.00 5,243.00 1,313.00 15,645.00 

รวม 1,543,605.13 1,289,345.00 72,051.16 19,979.69 163,059.28 
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          ตารางที่ 4  การจาํแนกตามการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรของจังหวัดชัยนาท  ป 2552/2553 

อําเภอ 
พ้ืนที่ 

ขาว พืชไร ไมผล 
ไมดอก 

พืชผัก 
ทุงหญา ไมโตเร็ว เกษตร 

การเกษตร ไมประดับ อาหารสัตว อ่ืนๆ 
 เมืองชัยนาท  136,257 104,864 2,237 9,627 117 708 762 2,479 15,463 
 มโนรมย  121,491 101,220 5,177 8,796 20 1,006 - 1,340 3,932 
 วัดสิงห  141,660 121,556 17,775 2,102 5 159 10 5 48 
 สรรพยา  117,489 108,470 - 5,705 188 1,054 - 42 2,030 
 สรรคบุรี  185,197 172,326 3,617 7,124 349 125 9 11 1,636 
 หันคา  281,023 203,930 60,257 9,242 6 160 901 2,440 4,087 
 หนองมะโมง  159,679 104,409 34,495 428 - 79 11,667 4,857 3,744 
 เนินขาม  146,549 57,671 84,444 916 10 10 - 2,402 1,096 

รวม 1,289,345 974,446 208,002 43,940 695 3,301 13,349 13,576 32,036 
 
กราฟ  การจาํแนกตามการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรของจังหวัดชัยนาท 
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การปศุสัตว 
           จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรประกอบอาชีพดานปศุสัตว ประมาณ 17,078 ครัวเรือน  เกษตรกรผูเล้ียงสัตว
ประกอบอาชีพเล้ียงไกมากที่สุด รองลงมา ไดแกการเล้ียงเปด และโคเนื้อตามลําดับ  มีแหลงสนับสนุนการเล้ียง
สัตวภายในจังหวัด โดยภาครัฐมีหนวยผสมเทียมของกรมปศุสัตว 9 หนวย โรงฆาสัตวใหญ 1 แหง โรงฆาสัตวเล็ก 
4 แหง และสถานที่กักกันสัตว 1 แหง ซึ่งต้ังอยูที่หมูที่ 4 ตําบลไรพัฒนา  อําเภอมโนรมย 
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การประมง 
                จังหวัดชัยนาทมีแหลงน้ําเพื่อทําการประมง 290 แหง เนื้อที่ประมาณ 44,123.5 ไร ผูประกอบอาชีพ
เพาะเล้ียงปลาน้ําจืดจํานวน  8,479 ครัวเรือน   จํานวน 11,456 บอ เนื้อที่ 9,349 ไร  จํานวนกระชัง 1,544 กระชัง 
เนื้อที่ 24.11 ไร  
                เล้ียงในบอ     8,182   ราย  เล้ียงในกระชัง  237  ราย  เล้ียงในรองสวน  60  ราย  ปลาที่เล้ียงมาก
ไดแก  ปลาทับทิม,ปลาตะเพียน ,ปลานิล,ปลาดุก,ปลาสวาย ตามลําดับ เกษตรกรรายจะมีรายไดจากการจับสัตว
น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ เนื่องจากมีแหลงน้ํากระจัดกระจาย ทั่วทั้งจังหวัด เชนแมน้ําลําคลองชลประทาน หวย 
หนองคลอง  บึง นับไดวาจังหวัดชัยนาทเปนแหลงปลาน้ําจืดที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของประเทศไทย 
การประกอบอาชีพ 
                เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของจังหวัดชัยนาท  เปนที่ราบลุมแมน้ํา  มีแมน้ําสําคัญไหลผาน 3 สาย       
จึงเหมาะสมสําหรับการประกอบอาชีพทางดานการเกษตร  ดังนั้นประชากรสวนใหญประมาณรอยละ 80         
จึงประกอบอาชีพทางดานการเกษตรรองลงมา  ไดแก ดานการพาณิชย  ประมาณรอยละ6 ดานการอุตสาหกรรม    
และการหัตถกรรมประมาณรอยละ 3  ในสวนของการผลิตดานการเกษตรนับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอ
เศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาทและชีวิตความเปนอยูของประชาชน   เนื่องจากประชาชนสวนใหญของจังหวัด
ชัยนาทประกอบอาชีพดานการเกษตรและยังทํารายไดเปนอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยนาท ป 2553-2556  
วิสัยทัศจังหวัดชัยนาท 
“ เมืองเกษตรมาตรฐาน  สืบสานคุณภาพชีวิต” 
ประเด็นยุทธศาสตร    1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร 
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก 
1) การพัฒนาองคความรูและสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2) เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต  ใหปลอดภัยจากสารพิษ 
3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร/ดานการสงเสริมการผลิตสินคา ซึ่งเปนที่ตองการของตลาด 
และการแปรรูปผลผลิต 
4)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
ประเด็นยุทธศาสตร    2. การสรางโอกาสและกระจายรายได 
ประกอบดวย  5 กลยุทธ ไดแก 
1) การพัฒนาอาชีพและขยายโอกาสการคาและการลงทุน 
2) การพัฒนาการตลาด และระบบ  Logistic  
3) การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาสินคา/ผลผลิตของชุมชนและการตลาด 
4) สงเสริมการทองเที่ยวทุกรูปแบบ 
5) พัฒนาบริหารจัดการและความพรอมของผูประกอบการและผูผลิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร    3. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูชุมชนเขมแข็ง 
ประกอบดวย  5 กลยทุธ ไดแก 
1) การพัฒนาคนใหมีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 
2) การเสริมสรางสุขภาวะใหคนมีสุขภาพทั้งกายและใจ 
3) การบริหารจัดการกระบวนการชมุชนเขมแข็ง 
4) การสงเคราะหผูถกูทอดทิง้ ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูไดรับผลกระทบและผูสูงอายุ ใหสามารถพ่ึงตนเองได 
5) สงเสริมใหสังคมนาอยู มคีวามปลอดภัยและปลอดยาเสพติด 
ประเด็นยุทธศาสตร    4. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอม 
ประกอบดวย  4 กลยทุธ ไดแก 
1) การดูแลและพื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมสําคัญของจังหวดัชัยนาท 
2) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
3) การสรางความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น 
4) สงเสริมการประหยัดการใชพลังงานและจัดหาพลังงานอ่ืนทดแทนเพื่อลดภาวะโลกรอน 
ประเด็นยุทธศาสตร    5 . การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 ประกอบดวย  4 กลยุทธ ไดแก 
1) การพัฒนาหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
2) การเสริมสรางความรูความเขาใจและความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
3) การกระจายอํานาจการพฒันาสูองคกรปกครองสวนทองถิน่และชุมชน 
4) การสงเสริมใหองคกรเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการภาครัฐ 
วิสัยทัศน  สาํนักงานเกษตรจังหวัดชยันาท 
“ สินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน  สืบสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง” 
ประเด็นยทุธศาสตร 
1. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยไดมาตรฐาน 
3. เสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
4. พฒันาการใหบริการทางการเกษตรและชวยเหลือเกษตรกร 
ยุทธศาสตรสงเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท 

วิสัยทัศน 
              ภูมิปญญาทองถิน่คือรากฐานการผลิต   สูกระบวนการวิสาหกจิชุมชน 
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พันธกิจ 
                   1. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการ 
                   2. สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกจิชุมชน 
                   3. รับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกจิชุมชน 
                   4. ประสานความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อใหเกิดการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนอยางมีเอกภาพ 

วัตถุประสงคหลัก 
 1.  เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดมกีารเรียนรูและนาํไปการพัฒนา 

 2. วิสาหกิจชมุชนสามารถดําเนนิกิจการได และมีการบริหารจัดการที่ดี 
 3. วิสาหกิจชมุชนและเครือขายวิสาหกิจชมุชนไดรับการสงเสริมสนับสนุนอยางเปนระบบและมีเอกภาพ 
 

ยุทธศาสตรที่ ยุทธวิธี 
ยุทธศาสตรที่ 1  การเรียนรูการวิจัยและ
พัฒนา 
1.สรางกระบวนเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 
 
1.  สงเสริมใหชุมชนมีการเรียนรูโดยใชกระบวนการแผนแมบท
ชุมชน 505 ตําบล ๆละ 1 แหง 
2. สงเสริมใหมรการแปลงแผนแมบทชุมชนไปสูการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ตําบลละ 1 แหง 
3. สงเสริมการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินในประเด็นที่
เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน  ตําบลละ 1 แหง  
4. ประสานหนวยงานภาครัฐ ระดับพื้นที่ในชุมชน เชนเทศบาล 
อบต. ชวยผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ ตําบลละ 1 แหง   

2. การเสริมสรางปจจัยการเรียนรูที่เช่ือมโยงกับ
การปฏิบัติ 

1. สงเสริมใหผูนําชุมชนมีสวนรวมหรือเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 
2. สนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อเปนการศึกษาและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน อําเภอละ 1 แหง รวม 8 แหง 

3. การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชนแบบมีสวนรวม ภายในจังหวัด 
จํานวน 1 แหง 

1.สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน
โดยชุมชน 
2. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิสาหกิจชุมชน   
3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน   
4. ใชกลไกลของรัฐสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน  
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ยุทธศาสตรที่ ยุทธวิธี 
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจดัการวิสาหกิจ
ชุมชน 
 1.การบริหารจัดการทุน 

 
 
1.  สงเสริมใหมีการสะสมทุนวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบที่
หลากหลาย 
2. สงเสริมใหมีการจัดต้ังกองทุนวิสาหกิจชุมชน 
3.สงเสริมใหมีการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐาน
ทรัพยากรและผลผลิตของชุมชน 
 4.ใหมีการพัฒนาระบบการจัดการและการฟนฟูทรัพยากรภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 
5. ใหมีการฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานเทคโนโลยี 
ในการพัฒนา 
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน 
7. สงเสริมการบูรณาการหนวยงานในพื้นที่ 

2. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 1. ใหมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน
และเครือขายชุมชนอยางสัมพันธกัน 
2. ใหมีการบริหารจัดการเชือมโยงวิสาหกิจชุมชนภายใตระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 
3. สงเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 
4. สงเสริมใหมีการพัฒนาเครือขายตลาดของวิสาหกิจชุมชน 
5.ใหมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสและสมาชิกสามารถ
ตรวจสอบกันเองได 

3. การลดรายจายเพิ่มรายได 
 

1. ใหมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประเภททดแทนการนําเขา
จากภายนอกชุมชน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรผลผลิต และ 
วิสาหกิจชุมชนบริการ 
2. ใหมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของชุมชนอยางครบวงจร    อยางนอยใหไดหนึ่งในส่ี (ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง) 

4. การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 1. สงเสริมการจัดสรรผลกําไรในการประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน เปนกองทุนสวัสดิการของชุมชน ตามความสมัครใจของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
2.ใหมีการจัดกรทรัพยากรของชุมชนชนอยางย่ังยืน  ทั้งเพื่อ
เปนสวัสดิการโดยตรงและเพื่อเปนตนทุนหรือวัตถุดิบใน
กระบวนการวิสาหกิจชุมชน 
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 ขอมูลเกี่ยวกับสถาบันเกษตรกรจังหวดัชัยนาท 

ที่ ชื่อกลุม จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก 
สถานภาพของกลุม 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

1 กลุมแมบานเกษตรกร 92   กลุม 2,239   คน 14  กลุม 50 กลุม 28 กลุม 
2 กลุมสงเสริมอาชีพ 102  กลุม 2,317  คน 21  กลุม 49 กลุม 32 กลุม 
3 กลุมยุวเกษตรกร 52   กลุม 1,134  คน 48 กลุม 2  กลุม 2  กลุม 

 
จังหวดัชัยนาทมีวิสาหกจิชุมชนที่จดทะเบียนแลว 365 วสิาหกจิชุมชน สมาชิก 5,862  ราย  
จําแนกวิสาหกิจชุมชนตามกลุมการผลิตสินคา  ไดดังนี้ 
 1.1  การผลิตพืช จํานวน  52 วสิาหกจิชุมชน 
 1.2  การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร จํานวน  63 วสิาหกจิชุมชน  
 1.3  การผลิตปศุสัตว   จํานวน 50 วิสาหกิจชมุชน  
 1.4   การผลิตปจจัยการเกษตร  จํานวน 65  วิสาหกิจชมุชน 
 1.5  เคร่ืองจกัสาน   จํานวน 32  วิสาหกิจชมุชน 
 1.6  ผลิตภัณฑผาทอ/เส้ือผา  จํานวน 20  วิสาหกิจชมุชน 
 1.7  ดอกไมประดิษฐ   จํานวน 9    วิสาหกจิชมุชน 
 1.8  ของชํารวย/ที่ระลึก   จํานวน 9    วิสาหกจิชมุชน 
 1.9  เคร่ืองไม/เฟอรนิเจอร  จํานวน 5    วิสาหกจิชมุชน  
 1.10 เคร่ืองด่ืม    จํานวน 9    วิสาหกจิชมุชน 
 1.11 การผลิตประมง   จํานวน 10  วิสาหกิจชมุชน 
 1.12 ผลิตภัณฑสมุนไพร  จํานวน 4    วิสาหกจิชมุชน 
 1.13 เคร่ืองปน จํานวน  2    วสิาหกจิชุมชน 
 1.14 ผลิตสินคาอ่ืน ๆ   จํานวน 44  วิสาหกิจชมุชน 
 วิสาหกิจชุมชน  ตามกลุมการใหบริการ  ดังนี ้
 1.1 รานคาชุมชน   จํานวน  2    วสิาหกจิชุมชน 
 1.2  ออมทรัพยชุมชน   จํานวน  5    วสิาหกจิชุมชน 
 1.3  บริการอ่ืนๆ   จํานวน  6    วสิาหกจิชุมชน 

 อําเภอที่มีการจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชนมาก คืออําเภอสรรพยา   63   แหง  รองลงมาคือ 
อําเภอหนองมะโมง 62  แหง อําเภอหนัคา 60 แหง อําเภอเนินขาม  53 แหง อําเภอวดัสิงห  42 แหง  
อําเภอสรรคบุรี   35  แหง อําเภอเมืองชยันาท 31 แหง  และอําเภอมโนรมย  20 แหง  
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3. ขอมูลการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน  
              จงัหวัดชัยนาทมีวสิาหกจิชุมชนที่จดทะเบียนเร่ิมต้ังแต ป 2548-2554 ตัดยอดขอมูลวันที ่1 สิงหาคม  
2554  รวมทัง้ส้ิน 365 แหง  สมาชิก 5,862 มีการจดทะเบียนเครือขายวิสาหกิจชุมชน  1 แหง สมาชิก 10 ราย
แยกเปนอําเภอ  ดังนี ้

อําเภอ 
ขอมูลจากระบบ จํานวนท่ีประกอบการจริง 

วิสาหกิจชุมชน เครือขายวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน เครือขายวิสาหกิจชุมชน 
วสช. สมาชิก เครือขาย สมาชิก วสช. สมาชิก เครือขาย สมาชิก 

เมืองชัยนาท 30 651 1 10 25 480 1 10 
มโนรมย 20 470 - - 17 360 - - 
วัดสิงห 42 509 - - 35 410 - - 
สรรพยา 63 885 - - 40 560 - - 
สรรคบุรี 35 600 -  -      23 390 - - 
หันคา 60 1,107 - - 39 640 - - 

หนองมะโมง 62 945 - - 28 450 - - 
เนินขาม 53 695 - - 30 340 - - 
รวม 365 5,862 1 10 237 3,630 1 10 

 

4. ขอมูลประเมินศักยภาพวิสาหกจิชมุชน 

จังหวัดชัยนาทจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 365  แหง  ประเมินศักยภาพแลวจํานวน  341 แหง  คิดเปนรอยละ 93.42  
รายการ จํานวน (แหง) รอยละ 

ระดับดี 83 24.34 
ระดับปานกลาง 106 31.09 
ระดับปรับปรุง 152 44.57 

1. อําเภอเมืองชัยนาท จดทะเบียน   30  แหง  ประเมินศักยภาพแลว   27 แหง  คิดเปนรอยละ  90.00  
ระดับการประเมิน จํานวน (แหง) รอยละ 
ระดับดี 4 14.81 
ระดับปานกลาง 7 25.93 
ระดับปรับปรุง 16 59.26 

2. อําเภอมโนรมย  จดทะเบียน  20   แหง  ประเมินศักยภาพแลว   19  แหง  คิดเปนรอยละ  95.00  
ระดับการประเมิน จํานวน (แหง) รอยละ 
ระดับดี 2 10.53 
ระดับปานกลาง 9 47.37 
ระดับปรับปรุง 8 42.11 
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3. อําเภอวัดสิงห  จดทะเบียน  42  แหง  ประเมินศักยภาพแลว   41 แหง  คิดเปนรอยละ  97.62  
ระดับการประเมิน จํานวน (แหง) รอยละ 
ระดับดี 18 43.90 
ระดับปานกลาง 16 39.02 
ระดับปรับปรุง 7 17.07 

4. อําเภอสรรพยา  จดทะเบียน  63  แหง  ประเมินศักยภาพแลว 59  แหง คิดเปนรอยละ  93.65  
ระดับการประเมิน จํานวน (แหง) รอยละ 
ระดับดี 14 23.73 
ระดับปานกลาง 26 44.07 
ระดับปรับปรุง 19 32.20 

5. อําเภอสรรคบุรี  จดทะเบียน  35 แหง   ประเมินศักยภาพแลว  33 แหง  คิดเปนรอยละ  94.29  
ระดับการประเมิน จํานวน (แหง) รอยละ 
ระดับดี 19 57.58 
ระดับปานกลาง 7 21.21 
ระดับปรับปรุง 7 21.21 

6. อําเภอหันคา  จดทะเบียน  60 แหง  ประเมินศักยภาพแลว  53 แหง  คิดเปนรอยละ  88.33  
ระดับการประเมิน จํานวน (แหง) รอยละ 
ระดับดี 14 26.42 
ระดับปานกลาง 17 32.08 
ระดับปรับปรุง 22 41.51 

7. อําเภอหนองมะโมง  จดทะเบียน  62 แหง  ประเมินศักยภาพแลว  61 แหง  คิดเปนรอยละ  98.39  
ระดับการประเมิน จํานวน (แหง) รอยละ 
ระดับดี 10 16.39 
ระดับปานกลาง 11 18.03 
ระดับปรับปรุง 40 65.57 

8. อําเภอเนินขาม  จดทะเบียน  53  แหง  ประเมินศักยภาพแลว 48 แหง  คิดเปนรอยละ  90.57  
ระดับการประเมิน จํานวน (แหง) รอยละ 
ระดับดี 2 4.17 
ระดับปานกลาง 13 27.08 
ระดับปรับปรุง 33 68.75 
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5. ขอมูลการสนับสนุนวสิาหกิจชุมชนของหนวยงานภาคี  

สนับสนนุโดยงบประมาณกรมสงเสริมการเกษตร 
1. เวทีเรียนรูเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ป 2550 

อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
เมืองชัยนาท 1-18-01-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิต

พันธุขาวชุมชน 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทาลาภ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานดักคะนน
พัฒนา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทาขาวโพด พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตพันธุขาวตําบล
นางลือ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมผลิตพันธุ
ขาวเสือโฮก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-09/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรวัง
เคียนพัฒนา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพบานวังยาว พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานวัดสะพาน พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ทําที่นอนธรรมามูล 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-07/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมทําที่นอนบาน 
ดักคะนน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-03/1-0004 วิสาหกิจชุมชนเกษตรรวมใจ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-03/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปุยชีวภาพ 
ตําบลทาชัย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาวัดอรุณ 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพย 
บานบึงจํารัง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 

เมืองชัยนาท 1-18-01-09/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูเล้ียง
แพะนางลือ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย 
บานหาดทาเสา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงวัวขยายพันธุวัว พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

เมืองชัยนาท 1-18-01-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร 
บานหลังดอน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสานไมไผ 
บานเนินไผ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยชีวภาพศิลาดาน 
รวมใจ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพ 
ตําบลทาฉนวน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
คุงสําเภา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ทาฉนวน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานทาแขก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานทาหาด 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานทาอู 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานไรพัฒนา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานหัวหวา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
วัดโคก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
วัดใหญ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
มโนรมย 1-18-02-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรม 

วัสดุธรรมชาติ 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

มโนรมย 1-18-02-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชน 
บานหางแขยง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตพันธุขาว 
หนองบัวบา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-11/1-0003 วิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตพันธุขาว 
หนองกระเบียน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-11/1-0004 วิสาหกิจชุมชนผูปลุกชมพูสงออก พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตพันธุขาว 
บานหนองกระทิง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตพันธุขาว 
บานหนองแก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกหญา 
บานหนองแค 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-11/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมเกษตรกร 
บานสามัคคีธรรม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตพันธุขาว 
บานโคกสุข 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-11/1-0002 วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน 
บานสระใหญ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงปลากระชัง
บานหนองแค 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนชมรมไมผล 
อําเภอวัดสิงห 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนคลองใหญ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมผลิตขาว
ชุมชนบานทาแห 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตพันธุขาวชุมชน
บานวัดใหม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
คลองมอญ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอวัดสิงห 1-18-03-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนตําบล 

หนองบัว 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงกระบือ 
บานโคกสุข 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-071-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานหนองจิก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตพันธุขาว 
บานทุงแหว 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงสุกร 
บานโคกสุก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนหนองบัวบาติก 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมผลิต 
พันธุขาวบานหนองนอย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนารวมทุนรูคา
คําวาพอเพียง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร 
มนัสพัฒนา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-01/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสานผักตบชวา
วัดกําแพง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสานผักตบชวา
บานทองคุง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-05/1-0007 วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา 
บานบางทาชาง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมตัดเย็บเส้ือผา 
บานดอนกรุณา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรีย 
อัดเม็ดตลุก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมพวงหรีด 
บานวังหิน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุมมิตรเกษตรนาหญา
และเล้ียงโค 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานกุหลาบแดง พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 



18 
 

อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอสรรพยา 1-18-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกร

ดอกไมประดิษฐ 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ตาลทอง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บางหลวง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-04/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
โคกจันทร 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร 
มะลิมาลัย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-04/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
วัดคงคาราม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-06/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทาทราย พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมทําปุยชีวภาพ 
สรรพยา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานหาดอาษา พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานปลายาง 
หมูที่ 5 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตน้ําปลา 
ปลาสรอย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีขาวกลองสีมือ 
ตําบลตลุก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเห็ดฟาง 
หมูที่5  

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-05/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมเย็บผาชุมชน 
ไผลอม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมรวมพลังใหม พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมศูนยเมล็ดพันธุขาว
ชุมชน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนสมโอกวนส่ีรสบานใหม

บางกระเบียน 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนสานศิลปบานงิ้ว พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมผักตบชวา 
บานออย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมหุนฟางนกเล็ก 
วัดโคกเข็ม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-05/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพย 
บานโคกเข็ม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยบานงิ้ว พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีกลวยอบเนย
บางยายรา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงวัว 
และขยายพันธุวัว 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสาน 
บานดอนตะไล 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสาน 
เสนพลาสติกบานนมโฑ  

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-06/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสานผักตบชวา
บานทาทราย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปุยชีวภาพ
บานนมโฑ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปุยอินทรีย
อัดเม็ด 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-06/1-0006 วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียอัดเม็ด 
บานทาทราย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนพวงหรีดดอกไมจัน 
บานทาไทร 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีพัฒนา 
บานออย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0012 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาขยายพันธุวัว พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0015 วิสาหกิจชุมชนพันธุกะลาไทย พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวบานวังยาว พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมเคร่ืองปนดินเผา

บานทาระบาด 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมไรนาสวนผสม พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานใหญ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสานบานหวงโก พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนหมูที่ 1 
 บานเที่ยงแท 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตไมไผ 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 
เคมี-ชีวภาพ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงปลาทาสะตือ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตชุดลิเก พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพแปรรูป
อาหารบานหอระฆัง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 
ดอนอรัญญิก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ 
บานหัวเดน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร 
บานสระไมแดง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงสุกร 

บานทาศาลา 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมทับทิมทอง 
บานใหญ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอัดเม็ด 
หวยกรดพัฒนา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-06/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงหมู 
บานจัดสรร 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ทาสะเดา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมสวนผักเกษตรกร 
โพงาม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-08/1-0002 วิสาหกิจชุมชนไขเค็มหวยกรดพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-06/1-0006 วิสาหกิจชุมชนน้ําด่ืมบานเทพรัตน พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ทาศาลา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-08/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 
บานทาสะตือ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพบานบางโพธิ ์ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนปุยชีวภาพเทพอินทรีย
ชีวภาพ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนบานลองใหญ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมอินทรียชีวภาพ 
บานใหญ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียชีวภาพ 
โพงาม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 
ยางตนเดียว 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 
บานพวก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอหันคา 1-18-06-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมรักการทํานา 

หันคา 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดฟางหันคา พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมการทํานา
หันคา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพด
สัมพันธหันคา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปหนอไม
อัดปป 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานเชี่ยน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมโรงสีขาวชุมชน 
บานเชี่ยน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนศูนยเผยแพร 
เมล็ดพันธุขาว 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนสงเสริมการผลิต 
พันธุขาวหมูที่ 5 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวแตน หมูที่ 2 
บานเชี่ยน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวหลาม 
บานเชี่ยน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-02/1-0008 วิสาหกิจชุมชนบานดอนโกอนุรักษโชว
ขนมไทย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานถํ้าเข 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเถาวัลยแดง
บานพราน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมไมกลึง 
บานดอนกระโดน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมคาขาย 
แปรรูปผลผลิตเกษตร 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงสัตวบานถํ้าเข พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมจักรสานหวาย 

บานคลองคต 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรีย 
บานรางจิกออก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษม
สามัคคี 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมกลุมขนมจีน 
คลองเกษม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ทาฟน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานวังจิก
พัฒนา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมผักปลอด 
จากสารพิษ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงสัตว 
บานทาฟน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงปลา 
บานวังจิกตก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงสุกร 
บานวังจิกออก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปุยน้ําชีวภาพ
วังจิกตก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร 
บานวงเดือน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุมสามัคคี 
บานทาโบสถ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาสตรี 
สามงามทาโบสถ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร 
บานทากรวด 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0018 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงสัตว 

บานหนองหวาย 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0019 วิสาหกิจชุมชนกลุมโรงสีชุมชน 
บานวงเดือน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0020 วิสาหกิจชุมชนกลุมถนอมอาหาร 
บานทาโบสถ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุมตัดเย็บเส้ือผา 
วังจิกออก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมดนตรีไทย 
ซออู-ซอดวง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมเย็บจักร
อุตสาหกรรม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-07/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ 
บานดอนชงโค 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมรวมทุนอาหารดิน
อินทรียชีวภาพ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงสัตว 
หนองกาเหลือง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรบานเขาไพร พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพสตรี 
ดอกไมประดิษฐ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงโค 
บานรางจิก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-05/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโคเนื้อ 
บานไพรนกยูง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-09/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานดอนกระพี้ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-09/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดนางฟา
บานหนองแจง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอหันคา 1-18-06-09/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมดอกไมประดิษฐ

จากผาใยบัว 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-09/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานบุกทางรถ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 
บานทุงโปรง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมทําปุยชีวภาพ 
บานหนองมะโมง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค 
บานสุขสวัสด์ิ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค 
บานเขาเกล็ด 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมทาผา 
บานหนองมะโมง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-01/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรีย 
หมอดินชัยนาท 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค 
บานเขาเกล็ดสามัคคี 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานโคกสวาง พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมไมกวาดดอกหญา
ทุงวัวแดง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรียขวัญดิน
ชัยนาท 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียชีวภาพ 
บานหนองรังนก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีบานหนองเดิ่น พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค 
บานโคกสวาง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมทําน้ําแข็งอนามัย พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-02/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมเย็บจัก
อุตสาหกรรม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
กุดจอก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีศรีพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานศรีพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกออย 
บานพุนอย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรีย 
บานเขาหลัก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมผูเล้ียง 
สุกรขุน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงไกพื้นเมือง พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค 
บานหนองสะเดา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 
หนองไมแกน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุมถนอมอาหาร 
บานพุนอย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0019 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโคบาน
สะพานหิน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค 
บานหนองไมแกน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0020 วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรี 
บานหนองกระทะ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงโคบานน้ําพุ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมสรางศาลา 
จากกานตาล 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 
บานหนองขาม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 
บานเขาหลัก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทอผา
สะพานหิน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค 
บานเขาหลัก 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโคขุน 
บานพุนอย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมศูนยสงเสริม 
พันธุขาวสะพานหิน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทําไร
สะพานหิน 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0018 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกเห็ด 
บานหนองขาม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-01/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโคบานหนองคู พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตไวน 
จากสมุนไพร 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-02/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค 
บานภิรมยสุข 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-02/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกออย 
บานภิรมยสุข 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-02/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุมเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงโคกสวาง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0022 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงสุกร 
บานพุนอย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหนอง 
มะโมง 

1-18-07-03/1-0021 วิสาหกิจชุมชนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมใจ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 
 

1-18-08-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมกลวยตาก 
บานทุงนานอย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรพอเพียง พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวโพดพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0020 วิสาหกิจชุมชนกลุมโคกาวหนา พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสาน 

ทุงวังทอง 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมตัดเย็บเส้ือผา
หนองระกําพัฒนา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมทรงธรรม 
บานกระบกเต้ีย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา 
บานนอยโคกพุ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาโบราณ 
บานทุง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา 
วันทาไหมไทย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหมประดิษฐ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรพืชไร 
กะบกเต้ีย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุมทําไรออย 
หมูที่ 3 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยเกษตรอินทรีย
ทุงนานอย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยชีวภาพอัดเม็ด
หนองปลอง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงสัตว 
บานโปรงม่ัง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ทอผาหมูที่ 2 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแผนดินทอง
การเกษตรหมูที่ 13 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุมไผสีทอง พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทุงนานอย พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุมไรออยหมูที่ 13 พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุมไรออยทุงนานอย พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 
อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0018 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโคน้ําเย็น 

ชัดปลาไหลเจริญสุข 
พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงวัวพันธุ พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงสุกร 
บานบุงฝางหมูที่ 10 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงสุกร 
บานหวยคันไถ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงสุกรหมูที่ 5 
กะบกเต้ีย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวซอมมือ 
เขาโพธิ์งาม 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุมเนินขาม
เฟอรนิเจอร 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโคพื้นเมือง 
บุงฝาง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 
 

1-18-08-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม สปก. สงเสริม
เกษตรหมูที่ 10 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0019 วิสาหกิจชุมชนสหกรณการเกษตร
พัฒนา 

พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 

2. จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตนแบบ ป 2551  
อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ทาขาวโพด 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบ 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนปุยหมักชีวภาพ 
ศิลาดานรวมใจ 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบ 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอวัดสิงห 1-18-03-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนหนองบัวบาติก 

 
จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบ 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0018 วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพ
เกษตรผสมผสาน 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบ 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ดอนอรัญญิก 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบ 

อําเภอหันคา 1-18-06-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนรวมทุนอาหารดิน
อินทรียชีวภาพ 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบ 

อําเภอ 
หนองมะโมง 

1-18-07-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานหนองเด่ิน 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบ 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0020 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโคน้ํากาวหนา จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบ 

3.จัดเวทเีรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนากิจการ ตอเนื่องจากป ป 2550  
อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานวัดสะพาน จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุขาว
ตําบลนางลือ 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานทาลาภ 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพื่อ 
การผลิตบึงจํารัง 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา 
บานวังยาว 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุขาวชุมชน 
ตําบลเสือโฮก 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอมโนรมย 1-08-02-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานทาแขก 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมบานเกษตรกร 
คุงสําเภา 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมเกษตรกร 
บานหัวหวา 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
วัดใหญ 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอวัดสิงห 1-18-03-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนชมรมไมผล 

อําเภอวัดสิงห 
จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตขาวปลอด
สารพิษบานโคกสุก 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-11/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตขาวชุมชน 
บานหนองกระเบียน 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตขาวชุมชน 
บานหนองแก 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตขาวชุมชน 
วัดใหม 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรียอัดเม็ด 
ตําบลตลุก 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-06/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรียอัดเม็ด
บานทาทราย 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมขนมไทยโบราณ จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยชีวภาพ 
บานนมโฑ 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ดอกไมประดิษฐ 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนมกลุมเกษตรกร 
มนัสพัฒนา 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-08/1-0002 วิสาหกิจชุมชนไขเค็มหวยกรดพัฒนา จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนสวนผักเกษตรกร 
ตําบลโพงาม 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุมอินทรียชีวภาพ 
บานใหญ 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนปุยอัดเม็ด ม. 6 
หวยกรดพัฒนา 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพแปรรูป
อาหารบานหอระฆัง 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานทาสะเดา 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอหันคา 1-08-06-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร

บานยางตนเดียว 
จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอหันคา 1-18-06-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานเชี่ยน 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานถํ้าเข 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร 
วังจิกพัฒนา 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอหันคา 1-18-06-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอหันคา 1-18-06-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงสัตว 
บานหนองกาเหลือง 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0002 วิสาหกิจชุมชนดอกไมผาใยบัวหนอง
ตะคลอง 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอหันคา 1-18-06-09/1-0003 วิสาหกิจชุมชนดอกไมผาใยบัวดอนบอ จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอ 
หนองมะโมง        

1-18-07-03/1-0006 วิสาหกิจชุมชนผลิตขาวชุมชน 
สะพานหิน 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานกุดจอก 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานทุงโปรง 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมไมกวาดดอกหญา 
ทุงวัวแดง 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงสุกรบานหวยคันไถ จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาบานเนินขาม 
 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวซอมมือ 
เขาโพธิ์งาม 

จัดเวทีเรียนรูพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนากิจการ 

4.จัดเวทเีรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุมเปาหมายใหม 
อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-08/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานหนองพังนาค 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพย 
ไผโพธิ์ทอง 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-03/1-0006 วิสาหกิจชุมชนน้ําพริกน้ําผ้ึง จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนปุยชีวภาพอัดเม็ด 
วัดศรีมณีวรรณ 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานทาอู 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร 
วัดโคก 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-11/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมพริกแกง 
บานวังหมัน 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนารวมทุนรูคํา
วาพอเพียง 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตพันธุขาว 
บานทุงแหว 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตพันธุขาวชุมชน
ตําบลตลุก 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-07/1-0005 วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุพืชหาดอาษา จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตพันธุขาว 
เขาแกว 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยชีวภาพ 
เทพอินทรีย 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพบานหัวเดน จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร 
บานสระไมแดง 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0018 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงสัตว 
บานหนองหวายใหญ 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0018 วิสาหกิจชุมชนจักสานหวาย 
บานคลองคต 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0017 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานทากรวด จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอ 
หนองมะโมง 

1-18-07-03/1-0022 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงสุกรบานน้ําพุ จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอ 
หนองมะโมง 

1-18-07-03/1-0026 วิสาหกิจชุมชนเกษตรรวมมิตรเขาหลัก จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอ 
หนองมะโมง 

1-18-07-03/1-0025 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงโคเพิ่มพูนทรัพย จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0008 วิสาหกิจชุมชนทอผาโบราณบานทุง จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0011 วิสาหกิจชุมชนทอผาบานทุงใหม จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0025 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียกะบกเต้ีย จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กลุมเปาหมายใหม 

5. สนับสนนุการประกอบการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาไปสูแหลงเรียนรู ป 2552 
อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 

อําเภอหันคา 1-18-06-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนอาหารดินอินทรีย
ชีวภาพ 

จัดเวทีเรียนรูเพื่อการพัฒนาเปนแหลง
เรียนรูและศึกษาดูงาน 

6. เวทีเรียนรูเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาวิสาหกจิชุมชน ป 2552 (5 เวที) 
อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานดักคะนนพัฒนา 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานหลังดอน 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ทาฉนวน 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานเนินไผ 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุขาวชุมชน 
หนองบัวบา 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุขาวชุมชน 
บานหนองนอย 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-06/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทาทราย การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 
 

1-18-04-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานบานออย การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรีย 
โพงาม 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนทํารมบานชอง การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0023 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลา 
คลองเกษม 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมไมกลึง 
บานดอนกระโดน 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง 

1-18-07-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานโคกสวาง 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง 

1-18-07-03/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโคบานน้ําพุ การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนา 
เกษตรอินทรีย 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรียบานบอ
มวง หมู 8 

การจัดทํากระบวนการเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน 

7. เวทีเรียนรูเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาวิสาหกจิชุมชน ป 2553 (ทบทวนแผนตอจากป 2552) 
อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานดักคะนนพัฒนา 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานหลังดอน 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ทาฉนวน 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานเนินไผ 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุขาวชุมชน 
หนองบัวบา 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุขาวชุมชน 
บานหนองนอย 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-06/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทาทราย ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานบานออย ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรีย 

โพงาม 
ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนทํารมบานชอง ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-11/1-0023 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลา 
คลองเกษม 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอหันคา 1-18-06-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมไมกลึง 
บานดอนกระโดน 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง 

1-18-07-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานโคกสวาง 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอ 
หนองมะโมง 

1-18-07-03/1-0009 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงโคบานนํ้าพุ ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-01/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนา 
เกษตรอินทรีย 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรีย 
บานบอมวง หมู 8 

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

8. พฒันาขบวนการเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ป 2554 
อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอเมือง
ชัยนาท 

1-18-01-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาวัดอรุณ สงเสริมการจัดทําแผนและพัฒนาทักษะ
ดานการผลิตและตลาด 

อําเภอมโนรมย 1-18-02-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
วัดใหญ 

สงเสริมการจัดทําแผนและพัฒนาทักษะ
ดานการผลิตและตลาด 

อําเภอวัดสิงห 1-18-03-11/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุมน้ําพริกแกง 
บานวังหมัน 

สงเสริมการจัดทําแผนและพัฒนาทักษะ
ดานการผลิตและตลาด 

อําเภอสรรพยา 1-18-04-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร 
วัดคงคาราม 

สงเสริมการจัดทําแผนและพัฒนาทักษะ
ดานการผลิตและตลาด 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร 
บานสระไมแดง 

สงเสริมการจัดทําแผนและพัฒนาทักษะ
ดานการผลิตและตลาด 

อําเภอสรรคบุรี 1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหาร 
บานหอระฆัง 

สงเสริมการจัดทําแผนและพัฒนาทักษะ
ดานการผลิตและตลาด 

อําเภอหันคา 1-18-06-06/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปสมุนไพร
บานสมอบท 

สงเสริมการจัดทําแผนและพัฒนาทักษะ
ดานการผลิตและตลาด 
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อําเภอ รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน ประเด็นเรียนรู 
อําเภอ 
หนองมะโมง          

1-18-07-02/1-0007     วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีบาน 
หนองเด่ิน 

สงเสริมการจัดทําแผนและพัฒนาทักษะ
ดานการผลิตและตลาด 

อําเภอเนินขาม 1-18-08-02/1-0029 วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหาร 
บานบุงฝาง 

สงเสริมการจัดทําแผนและพัฒนาทักษะ
ดานการผลิตและตลาด 

ขอมูลสนับสนุนวสิาหกิจชุมชนโดยหนวยงานภาคี ตาง ๆ  

ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

2551 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-01-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนทําที่
นอนธรรมามูล 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

การทํา 
บัญชีกลุม 

- 

2551 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-01-03/1-0002 วิสาหกิจชุมกลุม
แมบานวัดสะพาน 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

การทํา 
บัญชีกลุม 

-

2551 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-06-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนรวม
ทุนอาหารดินอินทรีย
ชีวภาพ 

หันคา ดาน
ความรู 

การทํา 
บัญชีกลุม 

-

2551 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมกลุมแปร
รูปอาหารหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

การทํา 
บัญชีกลุม 

-

2551 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมกลุม
เกษตรกรบานสระ
ไมแดง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

การทํา 
บัญชีกลุม 

-

2551 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-07-03/1-0003 วิสาหกิจชุมกลุม
แมบานเขาหลัก 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

การทํา 
บัญชีกลุม 

-

2551 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-07-03/1-0016 วิสาหกิจชุมกลุม
แมบานหนองไมแกน 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

การทํา 
บัญชีกลุม 

-

2551 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-04-02/1-0021 วิสาหกิจชุมกลุม
แมบานเห็ดฟาง 

สรรพยา ดาน
ความรู 

การทํา 
บัญชีกลุม 

-

2551 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-04-03/1-0002 วิสาหกิจชุมกลุมผลิต
ปุยชีวภาพ 

สรรพยา ดาน
ความรู 

การทํา 
บัญชีกลุม 

-

2551    สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-07-04/1-0001 วิสาหกิจชุมกลุม
แมบานเกษตรกรบาน
กุดจอก 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

เพิ่มทักษะ
การยอมผา
ฝาย 

- 

2551 สนง.
สาธารณสุข 

1-18-02-01/1-0001 วิสาหกิจชุมกลุม
แมบานคุงสําเภา 

มโนรมย ดาน
ความรู 

แนะนําตรวจ
วิเคราะห 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2551 สนง.

สาธารณสุข
จังหวัด 

1-18-06-08/1-0009 วิสาหกิจชุมกลุมผลิต
น้ําด่ืมบานทาหลวง 

หันคา ดาน
ความรู 

แนะนําตรวจ
วิเคราะห
ผลิตภัณฑ 

- 

2551 สนง.  ธกส. 1-18-04-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนศูนย
ผลิตพันธุขาวบางไก
เถ่ือน 

สรรพยา ดาน
เงินทุน 

- 450,000 

2551 สนง. 
สหกรณจังหวัด 

1-18-03-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนศูนย
ผลิตพันธุขาวบานทุง
แหว 

วัดสิงห ดาน 
ความรู 

แนวคิดการ
ดําเนินงาน
วิสาหกิจ
ชุมชน 

- 

2551 สนง. 
สหกรณจังหวัด 

1-18-07-03/1-0030 วิสาหกิจชุมชนผลิต
ขาวชุมชน หมูที่ 8
สะพานหิน 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

แนวคิดการ
ดําเนินงาน
วิสาหกิจ
ชุมชน 

- 

2551 สนง. 
สหกรณจังหวัด 

1-18-06-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนศูนย
ผลิตขาวชุมชนหมู5 
บานเชี่ยน 

หันคา ดาน 
ความรู 

แนวคิดการ
ดําเนินงาน
วิสาหกิจ
ชุมชน 

- 

2551 อบต. หนองแซง 1-18-06-06/1-0001 วิสาหกิจชุมรวมทุน
อาหารดินอินทรีย
ชีวภาพ 

หันคา ดาน
เงินทุน 

ตอเติมอาคาร
เอนกประสงค 

62,500 

2551 อบต. สามงาม
ทาโบสถ 

1-18-06-11/1-0018 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เล้ียงสัตวหนองหวาย
ใหญ 

หันคา ดาน
เงินทุน 

เล้ียงปลา 
ในกระชัง 

100,000 

2551 อบต. สามงาม
ทาโบสถ 

1-18-06-11/1-0020 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ถนอมอาหารบานทา
โบสถ 

หันคา ดาน
เงินทุน 

เล้ียงปลา 
ในกระชัง 

100,000 

2551 อบต. สามงาม
ทาโบสถ 

1-18-06-11/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เล้ียงสุกรบานวังจิก 

หันคา ดาน
เงินทุน 

เล้ียงสุกร 85,000 

2551 อบต. สามงาม
ทาโบสถ 

1-18-06-11/1-0008 วิสาหกิจชุมชนเล้ียง
สัตวบานทาฟน 

หันคา ดาน
เงินทุน 

เล้ียงปลา 
ในกระชัง 

80,000 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2551 อบต. หวยงู 1-18-06-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม

ดนตรีไทย 
ซออู-ซอดวง 

หันคา ดาน
เงินทุน 

อนุรักษ 
ดนตรีไทย 

10,000 

2551 อบต. วังหมัน 1-18-04-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุม
น้ําพริกแกง 
บานวังหมัน 

วัดสิงห ดาน
เงินทุน 

ซื้อปจจัย 
การผลิต 

10,000 

2551 อบต.  
หนองนอย 

1-18-03-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนรวม
ทุนรูคาคําวาพอเพียง 

วัดสิงห ดาน 
เงินทุน 

ซื้อปจจัย 
การผลิต 

20,000 

2551-
2553 

สปก. ชัยนาท 1-18-07-03/1-0031 วิสาหกิจชุมชนเล้ียง
โคหนองกระทุม 

หนอง
มะโมง 

ดาน
เงินทุน 

สินเช่ือ
เงินกองทุน
ปฏิรูปที่ดิน 

280,000 

2551-
2553 

สปก. ชัยนาท 1-18-07-03/1-0032 วิสาหกิจชุมชนเล้ียง
โคอุดมทรัพย 

หนอง
มะโมง 

ดาน
เงินทุน 

สินเช่ือ
เงินกองทุน
ปฏิรูปที่ดิน 

280,000 

2551-
2553 

สปก. ชัยนาท 1-18-08-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ทรงธรรมพัฒนา 

เนินขาม ดาน
เงินทุน 

สินเช่ือ
เงินกองทุน
ปฏิรูปที่ดิน 

400,000 

2551-
2553 

สปก. ชัยนาท 1-18-08-02/1-0018 วิสาหกิจชุมชนเล้ียง
โคชัฎปลาไหล 

เนินขาม ดาน
เงินทุน 

สินเช่ือ
เงินกองทุน
ปฏิรูปที่ดิน 

450,000 

2551-
2553 

สปก. ชัยนาท 1-18-08-02/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เล้ียงวัวพันธุ 

เนินขาม ดาน
เงินทุน 

สินเช่ือ
เงินกองทุน
ปฏิรูปที่ดิน 

400,000 

2551-
2553 

สปก. ชัยนาท 1-18-08-02/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เล้ียงโคบุงฝาง 

เนินขาม ดาน
เงินทุน 

สินเช่ือ
เงินกองทุน
ปฏิรูปที่ดิน 

900,000 

2551-
2553 

สปก. ชัยนาท 1-18-08-02/1-0020 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เล้ียงโคกาวหนา 

เนินขาม ดาน
เงินทุน 

สินเช่ือ
เงินกองทุน
ปฏิรูปที่ดิน 

810,000 

2551 สนง. 
ปศุสัตวจังหวัด 

1-18-04-02/1-0011 วิสาหกิจชุมชนการ
เล้ียงวัวและ
ขยายพันธุวัว 

สรรพยา ดาน
ความรู 

การปองกัน
โรคระบาด 
สัตว 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2551 สนง.ปศุสัตว

จังหวัด 
1-18-04-02/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุม

พัฒนาขยายพันธุวัว     
สรรพยา ดาน

ความรู 
ปองกันโรค 
ระบาดสัตว 

- 

2551 สนง.ปศุสัตว
จังหวัด 

1-18-04-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนมิตร
เกษมนาหญาเล้ียงโค 

สรรพยา ดาน
ความรู 

ปองกันโรค 
ระบาดสัตว 

- 

2551 สนง.พัฒนา
ชุมชน 

1-18-01-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกร 
ทาขาวโพด 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

-

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกร 
ทาลาภ 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

-

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวัดสะพาน 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

-

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชน 
บานวังยาง 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

-

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-02-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนบาน
ทาฉนวน 

มโนรมย ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

-

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-05-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปน้ําพริก 
บานหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

-

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-06-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกร 
บานเชี่ยน 

หันคา ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

-

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกร
มนัสพัฒนา 

สรรพยา ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

-

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนจัก
สานบานดอนตะไล 

สรรพยา ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

-
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2551 สนง. 

พัฒนาชุมชน 
1-18-04-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนหุน

ฟางนกเล็กวัดโคกเข็ม
สรรพยา ดาน 

ความรู 
พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

- 

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานบานใหมบาง
กระเบียน 

สรรพยา ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

- 

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-03-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานหนองบัว 

วัดสิงห ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

- 

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-07-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนทอผา
บานทุงโปรง 

หนอง
มะโมง 

ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

- 

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-07-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานหนองไมแกน 

หนอง
มะโมง 

ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

- 

2551 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-08-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนทอผา
บานเนินขาม 

เนินขาม ดาน 
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-06-08/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานบานคลองคต 

หันคา ดาน
ความรู 

แนะนําบรรจุ
ภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-06-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม 
จักสานบานดอน
กระโดน 

หันคา ดาน
ความรู 

แนะนําบรรจุ
ภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-02-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานบานเนินไผ 

มโนรมย ดาน
ความรู 

แนะนําบรรจุ
ภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-04-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรบางหลวง 

สรรพยา ดาน
ความรู 

แนะนําบรรจุ
ภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-01-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
อาชีพบานวังยาง 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

แนะนําบรรจุ
ภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-01-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาลาภ 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

แนะนําบรรจุ
ภัณฑ 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2552 ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรม 
1-18-02-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานเนินไผ 
มโนรมย ดาน

ความรู 
แนะนํา 
บรรจุภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-03-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
สตรีบานหนองบัว 

วัดสิงห ดาน
ความรู 

แนะนํา 
บรรจุภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-04-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนบาน
ใหมบางกระเบียน 

สรรพยา ดาน
ความรู 

แนะนํา 
บรรจุภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-04-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชนผลิต
น้ําปลาปลาสรอย 

สรรพยา ดาน
ความรู 

แนะนํา 
บรรจุภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-04-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนหุน
ฟางนกเล็กวัดโคกเข็ม

สรรพยา ดาน
ความรู 

แนะนํา 
บรรจุภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-04-02/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุม
พันธุกลาไทย 

สรรพยา ดาน
ความรู 

แนะนํา 
บรรจุภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
อาหารบานหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

แนะนํา 
บรรจุภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-06-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนไมกลึง
บานดอนกระโดน 

หันคา ดาน
ความรู 

แนะนํา 
บรรจุภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-06-07/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
อาชีพดอนชงโค 

หันคา ดาน
ความรู 

แนะนําบรรจุ
ภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-08-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนทอผา
วันทาไหมไทย 

เนินขาม ดาน
ความรู 

แนะนํา 
บรรจุภัณฑ 

- 

2552 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม 

1-18-05-05/0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาศาลา 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

แนะนํา 
บรรจุภัณฑ 

- 

2552 สนง.ปศุสัตว
จังหวัด 

1-18-08-02/1-0018 วิสาหกิจชุมชนเล้ียง
โคชัฎปลาไหล 

เนินขาม ดาน
ความรู 

โรงเรียน 
ปศุสัตว 

42,000 

2552 สนง.ปศุสัตว
จังหวัด 

1-18-08-02/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เล้ียงโคบุงฝาง 

เนินขาม ดาน
ความรู 

โรงเรียน 
ปศุสัตว 

20,000 

2552 สนง.สหกรณ
จังหวัด 

1-18-01-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
หนองบัวบาติก 

วัดสิงห ดาน
ความรู 

ผูนํากลุม
อาชีพ 

3,300 

2552 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบาน
สระไมแดง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

วางรูปแบบ
บัญชี 

- 

2552 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-04-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนปุย
อินทรียโพงาม 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

วางรูปแบบ
บัญชี 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2552 สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ 
1-18-06-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม

ไมกลึงบานดอน
กระโดน 

หันคา ดาน
ความรู 

วางรูปแบบ
บัญชี 
 

- 

2552 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-08-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนปุย
อินทรียบานบอมวง 

เนินขาม ดาน
ความรู 

วางรูปแบบ
บัญชี 

- 

2552 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-04-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบาน
ทาฉนวน 

มโนรมย ดาน
ความรู 

วางรูปแบบ
บัญชี 

- 

2552 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-03-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบาน
โคกสวาง 

วัดสิงห ดาน
ความรู 

วางรูปแบบ
บัญชี 

- 

2552 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-03-03/1-0007 วิสาหกิจกลุมรวมทุนรู
คาคําวาพอเพียง 

วัดสิงห ดาน
ความรู 

วางรูปแบบ
บัญชี 

- 

2552 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-01-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานหลังดอน 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

วางรูปแบบ
บัญชี 

- 

2552 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด 

1-18-03-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนขนม
ไทยเบอรเกอรร่ี 

วัดสิงห ดาน
ความรู 

แนะนําตรวจ
วิเคราะห
ผลิตภัณฑ 

- 

2552 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด 

1-18-06-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ขาวแตน ม. 2 

หันคา ดาน
ความรู 

แนะนําตรวจ
วิเคราะห
ผลิตภัณฑ 

- 

2552 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด 

1-18-07-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
สตรีบานหนองเด่ิน 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

แนะนําตรวจ
วิเคราะห
ผลิตภัณฑ 

- 

2552 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด 

1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกร 
บานสระไมแดง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

แนะนําตรวจ
วิเคราะห
ผลิตภัณฑ 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-02-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานคุงสําเภา 

มโนรมย ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-02-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเนินไผ 

มโนรมย ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

 



44 
 

ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2552 สนง. 

พัฒนาชุมชน 
1-18-01-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานวัดสะพาน 
เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดักคะนน 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปบานหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-05-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานบานใหญ 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-06-08/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานคลองคต 

หันคา ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-06-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกร 
บานเชี่ยน 

หันคา ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
บานใหมบาง
กระเบียน 

สรรพยา ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรมนัสพัฒนา 
 

สรรพยา ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-07-03/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานหนองไมแกน 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-08-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนทอผา
วันทาไหมไทย 

เนินขาม ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 
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ป หนวยงาน 

การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2552 สนง. 

พัฒนาชุมชน 
1-18-07-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนไม

กวาดทุงวัวแดง 
หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2552 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-08-01/1-0008 วิสาหกิจชุมชนทอผา
โบราณ 

เนินขาม ดาน
ความรู 

วิเคราะห
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2553 สนง.  
เกษตรจังหวัด 

1-18-01-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวัดสะพาน 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน 
ความรู
อุปกรณ 

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพแปรรูป 
อาหาร 

170,000 

2553 สนง. 
 เกษตรจังหวัด 

1-18-02-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานไรพัฒนา 
 

มโนรมย ดาน
ความรู
อุปกรณ 

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพแปรรูป 
อาหาร 

170,000 

2553 สนง. 
 เกษตรจังหวัด 

1-18-03-11/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
น้ําพริกแกงบาน 
วังหมัน 

วัดสิงห ดาน 
ความรู
อุปกรณ 

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพแปรรูป 
อาหาร 

170,000 

2553 สนง.  
เกษตรจังหวัด 

1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรสระไมแดง 

สรรคบุรี ดาน 
ความรู
อุปกรณ 

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพแปรรูป 
อาหาร 

170,000 

2553 สนง. เกษตร
จังหวัด 

1-18-06-06/1-0004 วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรบานสมอบท 

หันคา ดาน 
ความรู
อุปกรณ 

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพแปรรูป 
อาหาร 

170,000 

2553 สนง. 
 เกษตรจังหวัด 

1-18-07-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
สตรีบานหนองเด่ิน 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู
อุปกรณ 

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพแปรรูป 
อาหาร 

170,000 

2553 สนง. 
 เกษตรจังหวัด 

1-18-08-02/1-0029 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปบานบุงฝาง 

เนินขาม ดาน
ความรู
อุปกรณ 

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพแปรรูป 
อาหาร 

170,000 

2553 สนง. 
 เกษตรจังหวัด 

1-18-04-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวัดคงคาราม 

สรรพยา ดาน
ความรู
อุปกรณ 

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพแปรรูป 
อาหาร 

170,000 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2553 สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ 
1-18-02-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม

ปุยหมักชีวภาพ 
รวมใจ 

มโนรมย ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-08-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนปุย
อินทรียบานบอมวง 

เนินขาม ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดอกไม
ประดิษฐ 

สรรพยา ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-05-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาสะเดา 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-03-03/1-0007 วิสาหกิจกลุมรวมทุนรู
คาคําวาพอเพียง 

วัดสิงห ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-01-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดักคะนน 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-06-08/1-0008 วิสาหกิจชุมชนจัก
สานหวายคลองคต 

หันคา ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-05-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ปุยชีวภาพโพงาม 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-07-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานโคกสวาง 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปบานหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2553 สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ 
1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานสระไมแดง 
สรรคบุรี ดาน

ความรู 
วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-02-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาฉนวน 

มโนรมย ดาน
ความรู 

วางระบบ
ขอมูลทาง
บัญชี 

- 

2553 กรมการขาว 1-18-03-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนผลิต
พันธุขาวบานหนอง
นอย 

วัดสิงห ความรู
ปจจัย 
การผลิต 

การลดตนทุน
การผลิต 

- 

2553 กรมการขาว 1-18-03-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนเกษตร
เขมแข็งหนองพญา 

วัดสิงห ความรู
ปจจัย 
การผลิต 

การลดตนทุน
การผลิต 

- 

2553 กรมการขาว 1-18-04-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนผลิต
พันธุขาวดอนตะไล 

สรรพยา ความรู
ปจจัย 
การผลิต 

การลดตนทุน
การผลิต 

- 

2553 กรมการขาว 1-18-04-07/1-0005 วิสาหกิจชุมชนผลิต
พันธุขาวบานเขาดิน 

สรรพยา ความรู
ปจจัย 
การผลิต 

การลดตนทุน
การผลิต 

- 

2553 กรมการขาว 1-18-06-07/1-0005 วิสาหกิจชุมชนผลิต
พันธุขาวหมูที่ 5 

หันคา ความรู
ปจจัย 
การผลิต 

การลดตนทุน
การผลิต 

- 

2553 กรมการขาว 1-18-06-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกรบาน
ถํ้าเข

หันคา ความรู
ปจจัย 
การผลิต 

การลดตนทุน
การผลิต 

- 

2553 กรมการขาว 1-18-07-02/1-015 วิสาหกิจชุมชนผลิต
พันธุขาวบานใหม
เรียงหิน

หนอง
มะโมง 

ความรู
ปจจัย 
การผลิต 

การลดตนทุน
การผลิต 

- 

2553 สนง. 
ประมงจังหวัด 

1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปบานหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

สุขลักษณะ
การผลิต 

- 

2553 สนง. 
ประมงจังหวัด 

1-18-03-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ปลากระเบนสวยงาม 

วัดสิงห ดาน
ความรู 

สุขลักษณะ
การผลิต 

- 
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ป หนวยงาน 

การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2553 สนง. 

ประมงจังหวัด 
1-18-06-11/1-0023 วิสาหกิจชุมชนกลุม

เล้ียงปลาคลองเกษม
สรรคบุรี ดาน

ความรู 
สุขลักษณะ
การผลิต 

- 

2553 สนง. 
สหกรณจังหวัด 

1-18-04-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนบาน
ใหมบางกระเบียน 

สรรพยา ปจจัยการ
ผลิต 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ 

25,000 

2553 สนง. 
สหกรณจังหวัด 

1-18-04-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนจัก
สานดอนตะไล

สรรพยา ปจจัยการ
ผลิต 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ 

40,000 

2553 สนง. 
สหกรณจังหวัด 

1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนแปรรู
อาหารบานหอระฆัง 

สรรคบุรี ปจจัยการ
ผลิต 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ 

40,000 

2553 สนง.สหกรณ
จังหวัด 

1-18-07-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานโคกสวาง

หนอง
มะโมง 

ปจจัยการ
ผลิต 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ 

40,000 

2553 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-08-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนผาทอ
วันทาไหมไทย

เนินขาม ดาน
ความรู 

บรรจุภัณฑ
การพิมพ 

- 

2553 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-04-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานหาดอาษา

สรรพยา ดาน
ความรู 

บรรจุภัณฑ
การพิมพ 

- 

2553 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-05-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนหุน
ฟางนกเล็กหัวเดน 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

บรรจุภัณฑ
การพิมพ 

- 

2553 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-02-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานบานทาแขก 

มโนรมย ดาน
ความรู 

บรรจุภัณฑ
การพิมพ 

- 

2553 สนง. 
พาณิชยจังหวัด 

1-18-03-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนชมรม
ไมผล 

วัดสิงห ดาน
ความรู 

ศึกษาดูงาน
สมโอ 

31,200 

2553 สนง. 
พาณิชยจังหวัด 
 

1-18-01-09/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวังเคียน
พัฒนา 

เมือง
ชัยนาท 

ปจจัยการ
การผลิต 

จัดทําบรรจุ
ภัณฑขาว 

20,000 

2553 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานหลังดอน 

เมือง
ชัยนาท 

ปจจัยการ
การผลิต 

บริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ 

32,000 

2553 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาลาภ 

เมือง
ชัยนาท 

ปจจัยการ
การผลิต 

บริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ 

51,500 

2553 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดักคะนน
พัฒนา 

เมือง
ชัยนาท 

ปจจัยการ
การผลิต 

บริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ 

41,300 

 
 



49 
 

ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2553 สนง. 

พัฒนาชุมชน 
1-18-01-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานทาขาวโพด 
เมือง
ชัยนาท 

ปจจัยการ
การผลิต 

บริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ 

31,000 

2553 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
อาชีพบานวังยาง

เมือง
ชัยนาท 

ปจจัยการ
การผลิต 

บริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ 

21,500 

2553 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปบานหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต 

- 

2554 สนง.เกษตร
จังหวัด 

1-18-05-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
สวนผักเกษตรโพงาม

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

การผลิตผัก
ปลอดภัย 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-02-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวัดใหญ 

มโนรมย ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-03-11/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
น้ําพริกแกงบานวัง
หมัน

วัดสิงห ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-08-02/1-0029 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปบานบุงฝาง

เนินขาม ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-07-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
สตรีบานหนองเด่ิน

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-01-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ทอผาวัดอรุณ

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-04-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวัดคงคาราม

สรรพยา ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-06-06/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปสมุนไพรบาน
สมอบท

หันคา ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-05-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ทํารมบานชอง

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-03-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
พัฒนารวมทุนรูคาคํา
วาพอเพียง

วัดสิงห ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2554 สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ 
1-18-05-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม

ชีวภาพโพงาม
สรรคบุรี ดาน

ความรู 
การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
อาหารบานหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-02-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนปุย
ชีวภาพศิลาดาน 

มโนรมย ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ 

1-18-04-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนจัก
สานบานทองคุง

สรรพยา ดาน
ความรู 

การใชขอมูล
ทางบัญชี 

- 

2554 สนง. 
ปฎิรูปที่ดิน 

1-18-07-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เล้ียงโคบานสุขสวัสด์ิ

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

เพิ่มทักษะ
สมาชิก วสช. 

10,800 

2554 สนง. 
ปฎิรูปที่ดิน 

1-18-06-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เล้ียงโคบานรางจิก

หันคา ดาน
ความรู 

เพิ่มทักษะ
สมาชิก วสช. 

- 

2554 สนง. 
ปฎิรูปที่ดิน 

1-18-08-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนปุย
ชีวภาพทุงนานอย

เนินขาม ดาน
ความรู 

พัฒนา
คุณภาพปุย 

4,150 

2554 สนง. 
สหกรณจงหวัด 

1-18-04-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวัดคงคาราม

สรรพยา ดาน
เงินทุน 

พัฒนาส้ินคา
สูมาตรฐาน 

40,000 

2554 สนง. 
สหกรณจังหวัด 

1-18-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชน
แมบานดอกไม
ประดิษฐ 

สรรพยา ดาน
เงินทุน 

พัฒนาส้ินคา
สูมาตรฐาน 

40,000 

2554 สนง. 
สหกรณจังหวัด 

1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
อาหารบานหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
เงินทุน 

พัฒนาส้ินคา
สูมาตรฐาน 

25,000 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-04-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชน
น้ําปลาปลาสรอย 

สรรพยา ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-04-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวัดคงคาราม 

สรรพยา ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-05-05/1-0004 
              

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
อาหารบานหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2554 สนง. 

สาธารณาสุข 
1-18-01-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานหลังดอน 
เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-04-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
บานใหมบาง
กระเบียน

สรรพยา ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-01-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาลาภ 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-05-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดอนอรัญญิก 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-01-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาขาวโพด 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-01-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
อาชีพบานวังยาง 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-06-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานบานเชี่ยน 

หันคา ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-04-06/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาทราย 

สรรพยา ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดอกไม
ประดิษฐ 

สรรพยา ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง. 
สาธารณาสุข 

1-18-01-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวัดสะพาน 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2554 สนง.ธกส. 1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานสระไมแดง 
เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

แนะนําเก็บ
ตัวอยางตรวจ
วิเคราะห 

- 

2554 สนง.ธกส. 1-18-07-03/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานหนองไมแกน

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

บัญชีสําหรับ
วสช. 

- 

2554 สนง.ธกส. 1-18-01-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวัดสะพาน 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

บัญชีสําหรับ
วสช. 

- 

2554 สนง.ธกส. 1-18-02-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาฉนวน 

มโนรมย ดาน
ความรู 

บัญชีสําหรับ
วสช. 

- 

2554 สนง.ธกส. 1-18-06-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
รวมทุนอาหารดิน
อินทรียชีวภาพ 

หันคา ดาน
ความรู 

บัญชีสําหรับ
วสช. 

- 

2554 สนง.ธกส. 1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปอาหารบาน 
หอระฆัง

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

บัญชีสําหรับ
วสช. 

- 

2554 สนง.ธกส. 1-18-07-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ไมกวาดดอกหญา 
ทุงวัวแดง 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

บัญชีสําหรับ
วสช. 

- 

2554 สนง. การศึกษา
นอกระบบ 

1-18-07-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
อาชีพบานดอนชงโค 

หันคา ดาน
ความรู
เงินทุน 

พัฒนาการทํา
ไมแขวนเส้ือ 

6,000 

2554 สนง. การศึกษา
นอกระบบ 

1-18-06-07/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
เถาวัลยแดงบาน
พราน 

หันคา ดาน
ความรู
เงินทุน 

พัฒนาการจัก
สานเถาวัลย 
แดง 

6,000 

2554 สนง. การศึกษา
นอกระบบ 

1-18-06-11/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

หันคา ดาน
ความรู
เงินทุน 

การปลูกผัก
ใหปลอดภัย 
จากสารพิษ 

6,000 

2554 สนง. การศึกษา
นอกระบบ 

1-18-06-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเขาไพร 

หันคา ดาน
ความรู
เงินทุน 

พัฒนาการ
ผลิตเครื่องไม
เฟอรนิเจอร 

6,000 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2554 สนง. การศึกษา

นอกระบบ 
1-18-06-08/1-0010 วิสาหกิจชุมชนพัฒนา

หุนฟางนกเล็ก 
หันคา ดาน

ความรู
เงินทุน 

พัฒนาการ
ผลิตหุนฟาง
นกเล็ก 

6,000 

2554 สนง. การศึกษา
นอกระบบ 

1-18-03-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
หนองบัวบาติก 

วัดสิงห ดาน
ความรู
เงินทุน 

พัฒนาผลิต
ผาบาติก 

6,000 

2554 สนง. การศึกษา
นอกระบบ 

1-18-03-11/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวังหมัน 

วัดสิงห ดาน
ความรู
เงินทุน 

พัฒนาการ
ผลิตน้ําพริก
แกง 

6,000 

2554 สนง. การศึกษา
นอกระบบ 

1-18-04-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานบาน 
ดอนตะไล 

สรรพยา ดาน
ความรู
เงินทุน 

พัฒนาการ 
จักสาน
ผักตบชวา 

6,000 

2554 สนง. การศึกษา
นอกระบบ 

1-18-04-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ตัดเย็บเส้ือผา 

สรรพยา ดาน
ความรู
เงินทุน 

พัฒนาการตัด
เย็บเส้ือผาให
มีคุณภาพ 

6,000 

2554 สนง. การศึกษา
นอกระบบ 

1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปอาหารบานหอ
ระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู
เงินทุน 

การทําน้ําพริก
สูตรตาง ๆ 

6,000 

2554 สนง. การศึกษา
นอกระบบ 

1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานสระไมแดง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู
เงินทุน 

การปลูกผัก
ผักไวบริโภค 
ในครัวเรือน 

6,000 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-01-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดักคะนน
พัฒนา 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

92,800 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-04-06/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานบาน 
ดอนตะไล 

สรรพยา ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-01-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาลาภ 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2554 สนง.

อุตสาหกรรม 
1-18-01-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม

อาชีพบานวังยาง 
เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-01-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ทําที่นอนบาน 
ธรรมามูล 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-04-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานมนัสพัฒนา 

สรรพยา ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-04-06/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาทราย 

สรรพยา ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-04-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานบานทองคุง 

สรรพยา ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-04-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนหุน
ฟางนกเล็กวัดโคกเข็ม

สรรพยา ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-04-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนจัก
สานบานหาดอาษา 

สรรพยา ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานสระไมแดง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-07-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
อาชีพบานดอนชงโค 

หันคา ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 

2554 สนง.
อุตสาหกรรม 

1-18-06-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเขาไพร 

หันคา ดาน
ความรู 

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ
และฉลาก 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2554 สนง.พาณิชย 

จังหวัด 
1-18-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานสระไมแดง 
สรรคบุรี ดาน

การตลาด 
พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-04-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานมนัสพัฒนา

สรรพยา ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-01-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
อาชีพบานวังยาง 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-01-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาลาภ 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-06-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเขาไพร 

หันคา ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-01-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาขาวโพด 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปอาหารบานหอ
ระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-04-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานมนัสพัฒนา

สรรพยา ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-04-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
บานใหมบาง
กระเบียน

สรรพยา ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-02-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนจัก
สานบานทาแขก 

มโนรมย ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-02-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบาน
เนินไผ 

มโนรมย ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-01-09/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวังเคียน
พัฒนา 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-06-09/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ของตกแตงบานและ
ของชํารวย  

หันคา ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 

2554 สนง.พาณิชย 
จังหวัด 

1-18-06-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
บานดอนกระโดน 

หันคา ดาน
การตลาด 

พาณิชยฟนฟู
เศรษฐกิจ 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2554 สนง. 

พัฒนาชุมชน 
1-18-01-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานหลังดอน 
เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดักคะนน 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-02-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานบานเนินไผ 

มโนรมย ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดอกไม
ประดิษฐ 

สรรพยา ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานนํ้าปลาปลา
สรอย

สรรพยา ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
อาชีพสตรีบานตลุก 

สรรพยา ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานบานทองคุง 

สรรพยา ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-02/1-0009 วิสาหกิจชุมชนปุย
อินทรียอัดเม็ดตลุก 

สรรพยา ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนหุน
ฟางนกเล็กวัดโคกเข็ม

สรรพยา ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-05-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดอนอรัญญิก 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2554 สนง. 

พัฒนาชุมชน 
1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม

แปรรูปอาหารบานหอ
ระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-06-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกรบาน
เช่ียน 

หันคา ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-06-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ผลิตดอกไมผาใยบัว 

หันคา ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-06-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ไมกลึงบานดอน
กระโดน 

หันคา ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-07-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ไมกวาดทุงวัวแดง 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-08-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ผาทอวันทาไหมไทย 

เนินขาม ดาน
ความรู 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาขาวโพด 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-09/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวังเคียน
พัฒนา 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-01-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดักคะนน
พัฒนา 

เมือง
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-02-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักสานบานเนินไผ 

มโนรมย ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ 
ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
2554 สนง. 

พัฒนาชุมชน 
1-18-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานดอกไม
ประดิษฐ 

สรรพยา ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
บานใหมบาง
กระเบียน

สรรพยา ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานนํ้าปลาปลา
สรอย

สรรพยา ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-04-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานมนัสพัฒนา 

สรรพยา ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-07-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนทอผา
บานทุงโปรง 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-08-01/1-0012 วิสาหกิจชุมชนทอผา
บานทุงใหม 

เนินขาม ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-07-03/1-0016 วิสาหกิจชุมชนจัก
สานหนองไมแกน 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-07-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ไมกวาดทุงวัวแดง 

หนอง
มะโมง 

ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-06-07/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
บานดอนชงโค 

หันคา ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 

2554 สนง. 
พัฒนาชุมชน 

1-18-06-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ไมกลึงบานดอน
กระโดน

หันคา ดาน
ความรู 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูผลิต KBO 

- 
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ป หนวยงาน 
การสนับสนุน 

รหัสทะเบียน ชื่อวิสาหกิจชุมชน อําเภอ ประเด็น
สนับสนุน 

รายละเอียด งบ 
ประมาณ 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-01-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานทาขาวโพด 

เมือง 
ชัยนาท 

ดาน
ความรู 
อุปกรณ 

เพิ่มศักยภาพ
แปรรูปอาหาร
ปลอดภัย 

150,000 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-02-0/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานคุงสําเภา 

มโนรมย ดาน
ความรู 
อุปกรณ 

เพิ่มศักยภาพ
แปรรูปอาหาร
ปลอดภัย 

150,000 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-03-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุม
หนองบัวบาติก 

วัดสิงห ดาน
ความรู 
อุปกรณ 

เพิ่มศักยภาพ
แปรรูปอาหาร
ปลอดภัย 

150,000 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานดอกไม
ประดิษฐ 

สรรพยา ดาน
ความรู 
อุปกรณ 

เพิ่มศักยภาพ
แปรรูปอาหาร
ปลอดภัย 

150,000 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-04-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานบานใหมบาง
กระเบียน 

สรรพยา ดาน
ความรู 
อุปกรณ 

เพิ่มศักยภาพ
แปรรูปอาหาร
ปลอดภัย 

150,000 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
อาหารบานหอระฆัง 

สรรคบุรี ดาน
ความรู 
อุปกรณ 

เพิ่มศักยภาพ
แปรรูปอาหาร
ปลอดภัย 

150,000 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-06-08/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปอาหารบาน
คลองคต 

หันคา ดาน
ความรู 
อุปกรณ 

เพิ่มศักยภาพ
แปรรูปอาหาร
ปลอดภัย 

150,000 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-08-03/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปอาหารบาน
หนองเดน 

เนินขาม ดาน
ความรู 
อุปกรณ 

เพิ่มศักยภาพ
แปรรูปอาหาร
ปลอดภัย 

150,000 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-03-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุม
พัฒนารวมทุนรูคาคํา
วาพอเพียง

วัดสิงห ดาน 
ปจจัย 

สนับสนุน
โรงเรือนพรอม
เคร่ืองสีขาว 

600,000 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-07-03/1-0034 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ผลิตขาวคุณภาพ 

หนอง
มะโมง 

ดาน 
ปจจัย 

สนับสนุน
โรงเรือนพรอม
เคร่ืองสีขาว 

600,000 

2554 สนง. 
เกษตรจังหวัด 

1-18-08-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุม
ปุยอินทรียอัดเม็ด
บานบอมวง 

เนินขาม ดาน 
ปจจัย 

สนับสนุน
โรงเรือนพรอม
เคร่ืองสีขาว 

600,000 
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6. ขอมูลวสิาหกิจชุมชนเดนของจังหวดัแยกเปนรายอําเภอ  ดังนี้ 

    1  วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทาขาวโพด  รหัสทะเบยีน 1-18-01-02/1-0001  เลขที่ 205   
หมูที ่2 ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองชัยนาท  จงัหวัดชัยนาท  โทร.  089-2691191  
ประเภทกจิการ  แปรรูปอาหาร/กิจกรรม สมโอกวน,กลวยกวนและมะเฟองหยี 
คุณสมบัติเดน  กลุมมีระบบสวัสดิการทีดี่สําหรับสมาชิกและชุมชน 
    2  วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทาแขก  รหัสทะเบียน 1-18-02-03/1-0001 เลขที่ 119 หมูที่ 1 
ตําบลศิลาดาน  อําเภอมโนรมย  จงัหวัดชยันาท  โทร. 081-2841994 
ประเภทกจิการ  เคร่ืองจักสาน/ กิจกรรมจักสานไมไผ เชน ตะกรา,กระจาดผลไม,กระบุง ฯลฯ  
คุณสมบัติเดน  กลุมมีความเช่ือมโยงและเกื้อกูลกนัในชุมชน และมีผลิตภัณฑที่จําหนายออกสูตลาดภายนอกได
อยางตอเนื่อง 
    3  วิสาหกิจชุมชนหนองบัวบาติก  รหัสทะเบยีน 1-18-03-04/1-0003  เลขที ่164 หมูที ่2  ตําบลหนองนอย 
อําเภอวัดสิงห  จงัหวัดชัยนาท  โทร.081-0398718  
ประเภทกจิการ  ผลิตภัณฑผาทอ เส้ือผา /กิจกรรม ผลิตผาบาติก 
คุณสมบัติเดน  กลุมมีระบบสวัสดิการทีดี่สําหรับสมาชิกและชุมชน  และประธานกลุมไดรับรางวัลผูนาํชุมชน
ดีเดน  เปนผูนาํองคกรในการพัฒนาสมาชกิและสรางความเขมแข็งของกลุมไดในระดับพื้นฐาน 
    4 วสิาหกิจชุมชนกลุมแมบานทาทราย  รหัสทะเบียน1-18-04-06/1-0003 เลขที่  169 หมูที่ 1 ตําบลบางหลวง  
อําเภอสรรพยา  จงัหวัดชัยนาท โทร 081-8874569 
ประเภทกจิการ  ผลิตภัณฑสมุนไพร / กจิกรรม แชมพสูระผม,ครีมนวดผม,ครีมอาบน้ํา และ สบูจากสมนุไพร 
คุณสมบัติเดน  กลุมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประธานกลุมเปนผูนําองคกร การมีสวนรวมของสมาชิก
กําหนดเงื่อนไข  และมีการจัดการความรูและขอมูล กําหนดแผนการผลิต  การควบคุมคุณภาพที่ชัดเจน  
   5 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรบานสระไมแดง  รหัสทะเบียน 1-18-05-01/1-0001 เลขที่ 20/2 หมูที่ 16 ตําบล
แพรกศรีราชา  อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  โทร. 089-4594747  
ประเภทกิจการ  แปรรูปอาหารและผลิตภัณฑสมุนไพร / กิจกรรม กลวยตาก,ถั่วกรอบแกวและธูปสมุนไพรไลยุง 
คุณสมบัติเดน  กลุมมีการเรียนรูเพิ่มเติมจากภายนอกอยูเสมอ และนํามาพัฒนาโดยมีการวางแผนการผลิตโดย
เนนการมีสวนรวมของสมาชิก  
   6  วิสาหกิจชุมชนกลุมรวมทุนโรงงานอาหารดินอินทรียชีวภาพ  รหัสทะเบียน 1-18-06-06/1-0001  เลขที่ 166  
หมูที่ 1 ตําบลหนองแซง  อําเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  โทร. 087-2098138  
ประเภทกิจการ  การผลิตปจจัยการผลิต / กิจกรรม ผลิตปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 
คุณสมบัติเดน  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประธานเปนผูนําองคกรมีวิสัยทัศน มีการจัดการความรูและขอมูล
การใชประโยชนจากขอมูล  เปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงาน และเปนแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนตนแบบของ
จังหวัดชัยนาท 
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     7. วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีบานหนองเด่ิน   รหัสทะเบียน1-18-07-02/1-0007  เลขที่ 39 หมูที่ 13 ตําบล 
วังตะเคียน  อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท  โทร. 089-9588486 
ประเภทกิจการ  แปรรูปอาหาร / กิจกรรม ผลิตน้ําพริกแกง,มะพราวแกวสมุนไพรและทองมวน 
คุณสมบัติเดน   มีระบบการจัดการทุนโดยเร่ิมจากการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อใหสามารถประกอบการไดดวย   
กลุมเอง ภายใตเงื่อนไขการพึ่งตนเองเปนเบ้ืองตนและตอมาไดหาทุนจากภายนอกเพิ่มเติม  
     8. วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรีย หมู 8 บานบอมวง  รหัสทะเบียน 1-18-08-03/1-0002  เลขที่ 6 หมูที่ 8 ตําบล   
สุขเดือนหา อําเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  โทร. 089-7649923 
ประเภทกิจการ การผลิตปจจัยการผลิต / กิจกรรม ผลิตปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 
คุณสมบัติเดน   มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการจัดการทุนโดยเร่ิมจากการระดมทุนจากสมาชิกและ    
มีการจัดโครงสราง กฎระเบียบ  การเงินการบัญชีตรวจสอบได  ใหความสําคัญเร่ืองของสวัสด์ิการทั้งสวนสมาชิก
และชุมชน 
7. ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
     1. ปญหา อุปสรรค  ในดานการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
         นโยบายการทํางานของหนวยงานภาคีไมชัดเจนเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  ทําใหไมเกิด 
การบรูณาการระหวางหนวยงาน   มองวาเปนหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรที่ตองดําเนินการเองทั้งหมด  และ
ผูบริหารไมใหความสําคัญ สงผลใหไมมีการผลักดันงบประมาณใหเกิดการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอยาง
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
ขอเสนอแนะ    
จัดประชุมระดับผูบริหารเพื่อกําหนดนโยบายการดําเนินงานรวมกันตามภารกิจหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน 
มาสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 
     2. ปญหา อุปสรรค ดานเจาหนาที่และระบบทํางานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
         เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมตามแนวทางวิสาหกิจชุมชน  ประกอบกับเจาหนา
ผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอ เปนเจาหนาผูรับผิดชอบงานสงเสริมการเกษตรระดับตําบลดวย    
บางคนรับถึง 2 ตําบล ซึ่งใชเวลาการทํางานสวนใหญสงเสริมดานการผลิตพืชในตําบลมากกวา  จึงทําใหไมมี
เวลาที่จะไปพบปะเยี่ยมกลุมไดทุกกลุม  วิสาหกิจชุมชนจึงไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนตามศักยภาพและความ
ตองการที่แทจริง และเจาหนาคนอ่ืน ๆ ไมมีสวนรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนในตําบลตนเองดวย 
ขอเสนอแนะ  
กรมสงเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเจาหนาผูรับผิดชอบเพื่อทบทวนบทบาทหนาที่การปฎิบัติงานใหชัดเจน  
พรอมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
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8. การวิเคราะหขอมูลวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชยันาท 

    1. ความสอดคลองการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามยุทธศาสตรของจังหวัด 
        ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ซึ่งจังหวัดชัยนาทใหความสําคัญดานการสงเสริมอาชีพการ
เพิ่มรายไดของกลุมอาชีพตาง ๆ เห็นไดจากขอมูลการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของหนวยงานภาคี  นอกจากการ
สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูโดยงบประมาณของกรมสงเสริมการเกษตรแลว  ยังมีงบประมาณของกลุม
จังหวัดที่ใหการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร กลยุทธ คือ การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร/ดานการสงเสริม
การผลิตสินคา ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดและการแปรรูปผลผลิตใหปลอดภัยจากสารพิษ    ความหมายก็คือ  
กําหนดใหจังหวัดชัยนาทเปนแหลงผลิตอาหารใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน  สงผลตอการมีคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ดี  ซึ่งการต้ังงบประมาณของสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ 2553  ไดรับงบประมาณ จากงบพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  กิจกรรม 
เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปอาหารปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน  2,222,500 บาท ดําเนินการในกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ประกอบกิจการดานอาหาร   8 อําเภอ 8 กลุม และในปงบประมาณ 2554 ไดรับงบประมาณ  จํานวน 
3,508,500  บาท   ดําเนินการในกลุมวิสาหกิจชุมประเภทกิจการแปรรูปอาหารจํานวน  8 กลุม ไมซ้ํากลุมเดิม
และวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปขาว  โดยสนับสนุนโรงสีขาวชุมชน จํานวน ๓ กลุม พรอมอุปกรณ  จะเห็นไดวา 
กลุมวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตอาหารก็จะไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกอนตามประเด็นยุทธศาสตร สวน
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการประเภทอ่ืน ๆ ที่ไมใชอาหารก็อาจไมไดรับการพิจารณา  ซึ่งเปาหมายการ
สงเสริมสนับสนุน   ตรงตามภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร  
    2. การสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ของหนวยงานภาคีที่มีความสอดคลองกับความตองการของวิสาหกิจ
ชุมชนแตละประเภทกิจการ โดยมีขอจํากัดและโอกาสที่แตกตางกัน จากขอมูลการสงเสริมสนับสนุนของ
หนวยงานตาง ๆ จะเห็นไดวาสวนใหญสนับสนุนดานความรู มีมากเปนลําดับตน  รองลงมาสนับสนุนดาน ปจจัย
การผลิต  ดานเงินทุน   และดานการตลาดตามลําดับ    ซึ่งแตละหนวยงานไดสงเสริมสนับสนุนตรงตามภารกิจ
หนาที่ของหนวยตน แตก็มีปญหา กลุมวิสาหกิจบางกลุมขาดการประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ  
เลย ไมทราบปญหาและความตองการที่แทจริงทําใหขาดโอกาสในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
643. จากการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่ผานมาสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและกอใหเกิดรายได ในภาพรวมของ
จังหวัดชัยนาท  ปจจัยสงผลกอใหเกิดรายไดคือดานการตลาด   และการประชาสัมพันธ   ซึ่งเปนจุดออนของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท  ผลิตแลวแตไมกลาจําหนาย  ขาดทักษะดานการตลาด ไมออกไปเรียนรูจาก
ภายนอก  ทําใหไมทราบความตองการของลูกคา  หรือผลิตภัณฑของคูแขง  เพราะถากลุมไดออกไปดูตลาด
ภายนอก  จะสามารถนําเอาส่ิงที่พบเห็นมาปรับปรุงผลิตภัณฑของกลุมตนเองได  และการรวมตัวของสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชนมีแนวโนมลดนอยลง  เนื่องจากผลประโยชนที่ไดรับไมคุมคาตอการลงทุนมากนัก  รายจาก
การประกอบกิจการจากกลุมที่ดําเนินการตอเนื่อง 
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      4. จุดเร่ิมตนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เร่ิมจากวิสาหกิจชุมชนข้ันพื้นฐานซึ่ง เกิดจากครอบครัวซ่ึงเปน
หนวยเล็กที่สุดของสังคม  ทํากิจการแปรรูปหรือสรางผลิตภัณฑเพื่อการอุปโภคบริโภคของตนเองภายในครัวเรือน
เปนหลัก   แตละครอบครัวในชุมชนจะสรางผลิตภัณฑหลากหลาย  เพื่อการพึ่งตนเอง ลดรายจายที่เสียไปจาก
การซื้อ และปองกันไมใหเงินของชุมชนไหลออกไปนอกชุมชนโดยไมจําเปน  ซึ่งจะสงผลใหเกิดการหมุนเวียนของ
เงิน และ แพรสะพัดอยูในหมูบาน    เมื่อกิจการของหลาย ๆ ครอบครัวในชุมชนบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวแลว  
มีการลดรายรายจายหรือพึงตนเองไดแลวจะคอย ๆ ขยายไปสูครอบครัวเพื่อนบานโดยการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย  
ทําใหไมตองซื้อสินคาจากภายนอก  หรือหลายครอบครัวรวมกันผลิตสินคาบางอยางที่ไมสามารถผลิตไดภายใน
ครอบครัวเดียว  จึงเกิดภาวการณเกื้อหนุนกัน  พึ่งพาอาศัยกันระหวางครอบครัวในชุมชนเดียวกัน  รวมตัวกัน 
ผลิตเพื่อใชภายในชุมชน  เพื่อลดภาระการซ้ือของแพงหรือชวยลดรายจายใหแกเพื่อนบาน  เงินไมออกไปจาก
หมูบาน เปนกิจการ ที่ตอบสนองคนในชุมชน มีอยู  176 วิสาหกิจชุมชน คิดเปนรอยละ 48.20 และมีวิสาหกิจ
ชุมชน  จํานวน 189  วิสาหกิจชุมชน คิดเปนรอยละ 51.80   ที่สามารถส่ังสมประสบการณ  ความรู ความชํานาญ
เพิ่มมากข้ึนแลว สามารถผลิตสินคาไดมากพอใชภายในชุมชน และเหลือพอจะนําออกจําหนายนอกชุมชน  เพื่อ
นํารายไดจากภายนอกเขาสูชุมชน  เปนกิจการที่มีความเขมแข็ง  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  สามารถพัฒนา
สินคาที่มีคุณภาพหรือเอกลักษณที่แสดงถึงความเปนชุมชน  และพรอมจะกาวไปสูการเปนผูประกอบกิจการใน
ระดับที่สูงข้ึน สูวิสาหกิจชุมชนกาวหนา 
      การประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนในสถานการณปจจุบันนี้ เนื่อง ดวยพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ระบุไววา ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน คือเปนกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ 
หรือ อ่ืน ๆ ทีทําใหเกิดการพัฒนา  และการแกไขปญหาของชุมชน   ประกอบดวยสมาชิกที่อยูรวมกันไมนอยกวา 
7 คนข้ึนไปโดยบุคคลดังกลาวตองไมอยูในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งเปนการรวมกลุมขนาดเล็ก  และไมมีกฎ
ขอบังคับหรือเงื่อนไขหลักเกณฑใด ๆ ที่มีผลตอการบริหาร หรือดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน  จึงไมมีการ
สรางกฎเกณฑ หรือขอบังคับใด ๆ ใหเกิดกับวิสาหกิจชุมชน นั้น  แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหทราบความกาวหนาที่
ยังคงดําเนินกิจการอยู พระราชบัญญัตินี้ ไดวางหลักปฏิบัติไววา ถายังมีการดําเนินกิจการอยูใหมาตอทะเบียน
ทุกป  ส้ินปปฏิทิน  เพื่อเปนขอมูลที่จะสงเสริมสนับสนุนสําหรับหนวยงานตาง ๆ ถาไมมาตอทะเบียนเงียบหายไป
แสดงวาวิสาหกิจชุมชนนั้นไมมีการดําเนินกิจการใด ๆแลว  แตมีวิสาหกิจชุมชนบางกลุมไมมาตอทะเบียนอางวา
ไมไดรับประโยชนจากการตอทะเบียนซ่ึงมองวาไมจําเปนมากนัก โดยเฉพาะเมื่อป 2548-2551 สปก.ไดกําหนด
หลักเกณฑการกูเงินกองทุน  คือตองรวมกลุมมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแลวจะไดรับสิทธิการกูเงิน  ทําใหมีกลุม 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน อําเภอหนองมะโมง และอําเภอเนินขาม มีมากถึง 82 แหงที่มาขอจดทะเบียนสวนใหญ
ประกอบกิจการดานปศุสัตวและการผลิตพืช  ซึ่งปจจุบันกฎระเบียบดังกลาวทาง สปก. ยกเลิกไปแลว  เหตุผลที่
ยกเลิกคือ  คําวา  กลุม  ความหมายคือ การรวมตัวเพื่อประกอบกิจการใด ๆเมื่อกูเงินไปแลว ไมไดรวมกลุม
ดําเนินกิจการใด   ประกอบกับศักยภาพของพื้น   ถามีการประกอบกิจการอยางตอเนื่องคงเปนไปไดนอยมาก 
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เพราะอยูในพื้นที่หางไกลเมือง  สําหรับกลุมที่มีการประกอบกิจการจริง ทั้งตอเนื่องและไมตอเนื่องทั้งหมด  มีอยู
จํานวน 237 แหง คิดเปนรอยละ 65  เปนกลุมแมบานเดิมที่กรมสงเสริมการเกษตรและกรมการพัฒนาชุมชน   
เขาไปสงเสริม   ซึ่งกลุมวิสาหกิจชุมชนเหลานี้จะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ  จะเห็นจาก
ขอมูลผลการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของหนวยงานภาคี และวิสาหกิจชุมชนที่หยุดประกอบการจํานวน 128 แหง     
คิดเปนรอยละ 35  อยูในเขตปฏิรูปที่ดิน อําเภอหนองมะโมง และ อําเภอเนินขาม   จากขอมูลที่กลาวมาทั้งหมดนี้    
แนวโนมกลุมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยนาทจะลดลง    อาจเปนผลจากสภาพพ้ืนที่  ความไมแนนอนทาง
เศรษฐกิจ  การเมือง และนโยบายของรัฐบาลที่ไมมุงเนนการรวมกลุมเทาที่ควร  
        แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดยมีดําเนินการ ดังนี้  
        1. จัดใหการพบปะแลกเปล่ียนความรู ทัศนคติและประสบการณ  โดยคนหาผูรูที่เปนปราชญชาวบาน และ
ผูนําชุมชน ใหมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางชุมชนในพื้นที่และตางพื้นที่  ทําใหเกิดความรูและ
ประสบการณใหมๆ พรอมทั้งเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน     
        2. จัดใหมีการฝกอบรมองคความรูตามความตองการของกลุม   โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถ 
มาใหความรูและถายทอดประสบการณ เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหแตละกลุมนําไปประยุกตใชในกลุมของตนเอง   
เพื่อนําไปสูผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของกลุม   
       3. จัดใหมีการสาธิตและการฝกปฎิบัติ เพื่อใหมีความเขาใจและรูจักแกปญหาเฉพาะหนาอยางมี
ประสิทธิภาพ  
       4. จัดใหมีทัศนศึกษาและดูงานกลุมที่ประความสําเร็จ  โดยพาไปดูกลุมเปาหมายตัวอยาง ที่ประสบ
ความสําเร็จเพื่อเปนแรงผลักดัน  และไดแลกเปล่ียนในระดับบุคคล และระดับกลุม และเขาถึงในเร่ืองนั้น ๆ        
ซึ่งกิจกรรมดูงานและทัศนศึกษาเปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมาก   
         การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจําเปนตองเสริมสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชน
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


