
 
 

 

 
ประกาศส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วม 

โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี ๒๕๖๔ 
 

ตามที่ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้เชิญชวนให้หน่วยพัฒนาอาชีพที่มี
ความสนใจยื่นแบบเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๔ ตามประกาศ
ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องเปิดรับโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้
ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกแบบเสนอโครงการตามที่หน่วยพัฒนาอาชีพ
ได้เสนอมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อหน่วยพัฒนาอาชีพที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี ๒๕๖๔ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ หน่วยพัฒนาอาชีพที่ได้รับการคัดเลือกตาม
ประกาศนี้จะต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนารายละเอียดโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อน
การท าข้อตกลงก่อนการจัดท าข้อตกลงตามที่ กสศ. ก าหนด ในวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒-๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                                  
  
  
                                                                  (นายสุภกร บัวสาย) 
  ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
 



เอกสารแนบ 1

ล ำดับ ช่ือองค์กร ช่ือโครงกำร ประเภทโครงกำร จังหวัด

1 บริษัท มี เทรดด้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด เครือข่ายกลุ่มสตรีอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญสองฝ่ังโบสถ์ โครงการต่อยอดและขยายผล กรุงเทพมหานคร

2 บริษัท ไรซ์ อิมแพค จ ากัด COMMUNITY KITCHEN BOOTCAMP Phase 2 โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร

3 บริษัท เออเบิน สต้ัดด้ีส์ แล็บ พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน จากธนาคารขยะ โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทักษะการท าหัวสิงโตจ๋ิวเพ่ือสร้างอาชีพ โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร

5 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพจากไผ่ โครงการต่อยอดและขยายผล กรุงเทพมหานคร

6 มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย โครงการพิชิตฝัน สร้างสรรค์อาชีพ โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร

7 ศูนย์อาสาสร้างสุข Cafe' Can Do ในนาม สมาคมสยามอารยะ พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างย่ังยืน โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร

8 สมาคมศูนย์การเรียนและบ้านเรียนไทยมุสลิม ยกระดับผู้ประกอบการสู่นวัตกรรมฮาลาลชุมชน โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร

9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาตลาดออนไลน์และการแปรรูปกระเทียมอินทรีย์ โครงการต่อยอดและขยายผล ขอนแก่น

10 เทศบาลต าบลจันทเขลม ธนาคารไข่ ไก่สร้างชีวิต โครงการใหม่ จันทบุรี

11 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพต าบลวันยาว อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สร้างอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชนต าบลวันยาว อ าเภอขลุง โครงการใหม่ จันทบุรี

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย สร้างนักเดินเรือด้วยหลักสูตรลูกเรือเข้ายาม โครงการใหม่ ชลบุรี

13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรูปชาอัสสัมป่ายาง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้ปลูกชาอัสสัม โครงการใหม่ เชียงราย

14 เครือข่ายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยชนเผ่าอ่าข่า พัฒนาอาชีพและการศึกษา 7 ชาติพันธ์ุเชียงราย โครงการต่อยอดและขยายผล เชียงราย

15 เครือข่ายสุขภาพชาติพันธ์ุบนพ้ืนท่ีสูง (คชส.) พัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพบนฐานวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธ์ุ โครงการต่อยอดและขยายผล เชียงราย

16 วิสาหกิจชุมชนปลูกและจ าหน่ายกาแฟห้วยโย สร้างอาชีพกาแฟดอยห้วยโย โครงการใหม่ เชียงราย

17 สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและส่ิงแวดล้อม (สชล.) โครงการพัฒนาอาชีพบนฐานภูมิปัญญาและส่ิงแวดล้อมชุมชน โครงการใหม่ เชียงราย

18 หมวดคริสเตียนสุดสยามแห่งพระพร แม่สาย ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการใหม่ เชียงราย

19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายเชิงดอย พัฒนาต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอจกสู่ตลาดนิยม โครงการต่อยอดและขยายผล เชียงใหม่

20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ การเรียนรู้สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟ โครงการใหม่ เชียงใหม่

21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ (ศูนย์ศึกษานวัตกรรมสังคมและสันติภาพ) สร้างเกษตรกรชนเผ่าสู่การเป็นผู้ประกอบการข้าวดอย โครงการใหม่ เชียงใหม่

22 มูลนิธิพัฒนาอาชีพนานาเผ่าไร้พรมแดน ส่งเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจในชุมชนวิถีใหม่ โครงการใหม่ เชียงใหม่

23 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ภาคเหนือ สร้างอาชีพจากไผ่เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน โครงการใหม่ เชียงใหม่

24 โรงเรียนบ้านผาแดง ธุรกิจชุมชนอ่างขางโมเดลเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน โครงการใหม่ เชียงใหม่

บัญชีรำยช่ือหน่วยพัฒนำอำชีพท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรทุนพัฒนำอำชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐำนปี ๒๕๖๔ (เรียงตำมตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ)

https://application.eef.or.th/proposal/form64/579/view


ล ำดับ ช่ือองค์กร ช่ือโครงกำร ประเภทโครงกำร จังหวัด

บัญชีรำยช่ือหน่วยพัฒนำอำชีพท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรทุนพัฒนำอำชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐำนปี ๒๕๖๔ (เรียงตำมตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ)

25 วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติลีซู ต าบลเมืองแหง ยกระดับผลิตภัณฑ์และกาแฟพิเศษ อ าเภอเวียงแหง โครงการต่อยอดและขยายผล เชียงใหม่

26 วิสาหกิจชุมชนดอยผาส้ม วิถีชุมชนคนกับป่าบ้านวัดโรงเรียนเพ่ือชุมชนย่ังยืน โครงการใหม่ เชียงใหม่

27 วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวทุ่งเชียงดาว สร้างอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจากฐานภูมิปัญญา โครงการใหม่ เชียงใหม่

28 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนอ าเภอกัลยาณิวัฒนา พัฒนาอาชีพสตรีชุมชนปกาเกอะญอบ้านหนองเจ็ดหน่วย โครงการใหม่ เชียงใหม่

29 วิสาหกิจชุมชนสินค้าแม่แดดน้อย ขยายผลสัมมาชีพและสวัสดิการบนฐานชุมชนปกาเกอะญอ โครงการต่อยอดและขยายผล เชียงใหม่

30 ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสถาบันการเงินชุมชน โครงการใหม่ เชียงใหม่

31 ศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ อาหารแก่กลุ่มเปราะบางชุมชนเมืองยุคโควิด-๑๙ โครงการใหม่ เชียงใหม่

32 ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมในชุมชนต าบลปิงโค้ง การพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพจากทรัพยากรในชุมชน โครงการใหม่ เชียงใหม่

33 สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ าโขง ส่งเสริมอาชีพโดยชุดถังเกษตรแบบผสมผสาน โครงการใหม่ เชียงใหม่

34 สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่ก าปอง จ ากัด การสร้างมูลค่าเปลือกกาแฟและกะลา (ขยะเหลือศูนย์) โครงการใหม่ เชียงใหม่

35 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดปัญญาอาสา (WIT Volunteer) พัฒนาผู้ขาดแคลนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน โครงการใหม่ เชียงใหม่

36 องค์กรส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายชุมชน (CLANPO) การเล้ียงหมูด าพ้ืนบ้านแบบผสมผสานภูมิปัญญาลาหู่ด า โครงการใหม่ เชียงใหม่

37 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว พัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อยด้วยการอุดหนุนกันของชุมชน โครงการใหม่ เชียงใหม่

38 กลุ่มเกษตรกรบ้านไสปุด การยกระดับการผลิต การรับซ้ือ และแปรรูปยางพารา โครงการใหม่ ตรัง

39 ป่าชุมชนบ้านในเขา การท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเขาควนเหมียง โครงการใหม่ ตรัง

40 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลช่อง (ศบกต.) ยกระดับรายได้ด้วยการสร้างอาชีพเสริมในสวนยาง โครงการใหม่ ตรัง

41 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย ผลิตอาหารทะเลปลอดภัยเพ่ิมรายได้แก่ประมงพ้ืนบ้าน โครงการใหม่ ตรัง

42 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพผู้กระท าผิด โครงการใหม่ ตาก

43 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป อาศรมวงศ์สนิท โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรภายในชุมชน โครงการใหม่ นครนายก

44 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนครปฐม งานฝีมือจากครอบครัวผู้มีลูกพิการทางสติปัญญา โครงการต่อยอดและขยายผล นครปฐม

45 มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างผู้ประกอบการอาหารและตลาดออนไลน์ชุมชนโพธ์ิทอง โครงการใหม่ นครปฐม

46 มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ต้นแบบการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลเด็กพิเศษ โครงการใหม่ นครปฐม

47 เครือข่ายพัฒนาสหกรณ์ผู้บริโภคต าบลหนองงูเหลือม พัฒนาสหกรณ์ผู้บริโภคเพ่ือการออกแบบสวัสดิการสังคม โครงการใหม่ นครราชสีมา

48 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารของผู้พิการ โครงการใหม่ นครศรีธรรมราช

49 ห้างหุ้นส่วนสามัญการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช เล้ียงผ้ึงโพรงเพ่ือดูเเลครอบครัวอาสาสมัคร โครงการต่อยอดและขยายผล นครศรีธรรมราช

50 สมาคมพัฒนาชุมชนย่ังยืน สร้างอาชีพและรายได้ด้วยสมุนไพรไทย จังหวัดนครสวรรค์ โครงการใหม่ นครสวรรค์

https://application.eef.or.th/proposal/form64/125/view


ล ำดับ ช่ือองค์กร ช่ือโครงกำร ประเภทโครงกำร จังหวัด

บัญชีรำยช่ือหน่วยพัฒนำอำชีพท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรทุนพัฒนำอำชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐำนปี ๒๕๖๔ (เรียงตำมตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ)

51 บริษัท ไบโอ-อะกริ จ ากัด สร้างการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมท่ีปลอดภัย โครงการใหม่ นนทบุรี

52 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านซรายอ ชาขิงผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร สู้ภัยโควิด โครงการต่อยอดและขยายผล นราธิวาส

53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร พัฒนาเกษตรกรผู้เล้ียงไก่พ้ืนเมืองใช้ชุมชนเป็นฐาน โครงการใหม่ น่าน

54 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทุนของชุมชน โครงการใหม่ น่าน

55 วิสาหกิจชุมชนกาแฟน้ ามวบ กาแฟน้ ามวบ (น่าน) สร้างป่าสร้างงาน โครงการใหม่ น่าน

56 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่บ้านห้วยเย็น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่บ้านห้วยเย็น โครงการใหม่ น่าน

57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ พัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมการทอผ้าพ้ืนเมืองสาวภูไท โครงการใหม่ บึงกาฬ

58 มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง “เปล่ียนนักล่าให้เป็นนักเล่า” โครงการใหม่ ปทุมธานี

59 สภาผู้น าชุมชนต าบลสามร้อยยอด สร้างอาชีพด้านอาหารปลอดภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โครงการใหม่ ประจวบคีรีขันธ์

60 วิสาหกิจชุมชนโต๊ะลางาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรมยางพารา โครงการใหม่ ปัตตานี

61 วิสาหกิจชุมชนนีปิสกูเละ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อาหารพร้อมทาน โครงการต่อยอดและขยายผล ปัตตานี

62
สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ 
(Peaceful of Southern Boundary’s Organization : POSBO)

การพัฒนาอาชีพเครือข่ายเยาวชนชายแดนใต้ โครงการใหม่ ปัตตานี

63 มหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนาอาชีพท าอาหารให้แม่เล้ียงเด่ียวเด็กพิการ โครงการใหม่ พะเยา

64 ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหญ้าปล้อง เล้ียงไก่ไข่อินทรีย์สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ โครงการต่อยอดและขยายผล พิจิตร

65 โรงเรียนเชตวันวิทยา โครงการเตาเผาถ่านเพ่ือสุขภาพและส่ิงแวดล้อม โครงการใหม่ แพร่

66 วิสาหกิจชุมชนโกโก้ภูเก็ต โกโก้พลิกฟ้ืนชีวิต ชุมชน และผืนป่าภูเก็ต โครงการใหม่ ภูเก็ต

67
วิสาหกิจเครือข่ายผู้ผลิตในระบบเกษตรกรรมย่ังยืนอ าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม

พัฒนากลุ่มผู้ผลิตเกษตรกรรมย่ังยืนสู่ผู้ประกอบการ โครงการต่อยอดและขยายผล มหาสารคาม

68 สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมย่ังยืน ภาคอีสานตอนกลาง พัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยผู้ดูแลผู้สูงอายุยากจน โครงการใหม่ มหาสารคาม

69 สมาคมไทบ้าน "ธุรกิจบนฐานชุมชน" ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โครงการใหม่ มหาสารคาม

70
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขท่ี 5657)
แพลทฟอร์มเพ่ือการประกอบการชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการต่อยอดและขยายผล แม่ฮ่องสอน

71 โรงพยาบาลกุดชุม ปลูกสมุนไพรอินทรีย์เพ่ือสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาส โครงการใหม่ ยโสธร

72 วิทยาลัยชุมชนยโสธร การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกสวาท โครงการใหม่ ยโสธร

73 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพ้ืนเมือง พัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเพ่ือเพ่ิมรายได้ โครงการใหม่ ยโสธร



ล ำดับ ช่ือองค์กร ช่ือโครงกำร ประเภทโครงกำร จังหวัด

บัญชีรำยช่ือหน่วยพัฒนำอำชีพท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรทุนพัฒนำอำชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐำนปี ๒๕๖๔ (เรียงตำมตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ)

74 กลุ่มต้นกล้าพันธ์ุใหม่ ชายแดนใต้ พัฒนาทักษะสู่ผู้ประกอบการต้นกล้าพันธ์ุใหม่ โครงการใหม่ ยะลา

75 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การเล้ียงผ้ึงชันโรงของกลุ่มยากจนพิเศษปัตตานี โครงการใหม่ ยะลา

76 เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง การพัฒนาอาชีพคู่ขนานส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการใหม่ ร้อยเอ็ด

77 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กลุ่มหัตถศิลป์ด้ินโบราณ บ้านบางร้ิน จังหวัดระนอง พัฒนาทักษะอาชีพสร้างรายได้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการใหม่ ระนอง

78 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะครุศาสตร์ พัฒนาทักษะอาชีพการเล้ียงชันโรงเพ่ือสร้างรายได้ โครงการใหม่ ราชบุรี

79 วิสาหกิจชุมกลุ่มแม่บ้านห้วยน้ าขาว 789 พัฒนาชุมชนต้นแบบการเล้ียงชันโรง โครงการใหม่ ราชบุรี

80 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอแจ้ห่ม พัฒนาการเล้ียงไก่ไข่พ้ืนเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ โครงการใหม่ ล าปาง

81 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอแม่พริก โครงการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการใหม่ ล าปาง

82
ศูนย์บริการสาธารณสุขล าปางหลวง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบลล าปางหลวง

การพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์สู่อาหารสุขภาพชุมชน โครงการใหม่ ล าปาง

83 วิสาหกิจการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลอุโมงค์ แปรรูปล าไยเพ่ือลดปัญหาคนว่างงานบ้านอุโมงค์ล าพูน โครงการใหม่ ล าพูน

84 วิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง ก้อทุ่ง เรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ โครงการใหม่ ล าพูน

85 วิสาหกิจเพ่ือสังคมแม่ทา SE ยกระดับการสร้างงานบนฐานนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทา โครงการต่อยอดและขยายผล ล าพูน

86 สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมย่ังยืนจังหวัดล าพูน ส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ โครงการต่อยอดและขยายผล ล าพูน

87 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรย่ังยืนบ้านศรีเจริญ ยกระดับการทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติจากฐานในชุมชน โครงการใหม่ เลย

88 ชมรมเพ่ือคนพิการ จังหวัดเลย เกษตรอินทรีย์วิถีคนพิการเลย โครงการต่อยอดและขยายผล เลย

89 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านรงระ สร้างรายได้จากผ้าไหมลายลูกแก้ว โครงการใหม่ ศรีสะเกษ

90 วิสาหกิจชุมชนตลาดสีเขียวคนทาม พัฒนาขีดความสามารถการประกอบอาชีพผู้ด้อยโอกาส โครงการใหม่ ศรีสะเกษ

91 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอโคกศรีสุพรรณ โครงการเพาะต้นกล้าพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 โครงการใหม่ สกลนคร

92 ชุมชนบ้านบึงโนใน กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านบึงโนใน โครงการใหม่ สกลนคร

93 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาอาชีพกลุ่มทอผ้าด้วยนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน โครงการใหม่ สกลนคร

94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พัฒนาอาชีพผลิตถ่านอัดแท่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ โครงการใหม่ สกลนคร

95 เทศบาลเมืองต าบลปาดังเบซาร์ ถ่ายทอดความรู้การตลาดออนไลน์ในต าบลปาดังเบซาร์ โครงการใหม่ สงขลา

96 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิสาหกิจชุมชนการดูแลท่ีบ้านโดยใช้ iMedCare โครงการใหม่ สงขลา

97 วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ พัฒนาทักษะอาชีพการขยายพันธ์ุและดูแลสวนส้มจุกจะนะ โครงการต่อยอดและขยายผล สงขลา

98 ชมรมผู้สูงอายุต าบลควนขัน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผุ้สูงอายุในต าบลควนขัน โครงการใหม่ สตูล



ล ำดับ ช่ือองค์กร ช่ือโครงกำร ประเภทโครงกำร จังหวัด

บัญชีรำยช่ือหน่วยพัฒนำอำชีพท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรทุนพัฒนำอำชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐำนปี ๒๕๖๔ (เรียงตำมตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ)

99 สมาคมชาวประมงพ้ืนบ้านต าบลปากน้ า พัฒนาตลาดประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดสตูล โครงการใหม่ สตูล

100 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสมุทรสาคร เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปของครอบครัวคนพิการ โครงการใหม่ สมุทรสาคร

101 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน โครงการพัฒนากลุ่มแปรรูปอาหาร (การท ามะม่วงกวน) โครงการใหม่ สุโขทัย

102 วิสาหกิจชุมชน ไร่ฟุ้งเฟ่ือง เมืองบางขลัง เกษตรอินทรีย์บนวิถีพอเพียง เมืองบางขลัง โครงการใหม่ สุโขทัย

103 กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม วิถีเกษตรนิเวศในกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปว โครงการใหม่ สุพรรณบุรี

104 เครือข่ายคนเล้ียงผ้ึง พัฒนาอาชีพการเล้ียงผ้ึงโพรง โครงการต่อยอดและขยายผล สุราษฎร์ธานี

105 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กาหยูพืชถ่ินสู่การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าชุมชน โครงการใหม่ สุราษฎร์ธานี

106 พันธ์ุเจียออแกนิค พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การพ่ึงพาเครือข่ายท่ีย่ังยืน โครงการใหม่ สุรินทร์

107 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์เรียนรู้หนองสนิทรุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์ โครงการต่อยอดและขยายผล สุรินทร์

108 ไร่สาสุข โครงการเล้ียงไส้เดือนเพ่ือสร้างรายได้อย่างย่ังยืน โครงการใหม่ หนองคาย

109 องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ าโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ดอกไม้ประดิษฐ์ ชายแดนริมโขง วิถีใหม่บนส่ือออนไลน์ โครงการใหม่ หนองคาย

110 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู พัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังก่อนปล่อย โครงการต่อยอดและขยายผล หนองบัวล าภู

111 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สานพลังอาชีวะ ตชด. เพ่ือผู้ด้อยโอกาสชายขอบ โครงการใหม่ อุดรธานี

112 วิสหากิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพัฒนาต าบลน้ าพ้ี โครงการพัฒนาอาชีพจากการท าไผ่ครบวงจรต าบลน้ าพ้ี โครงการใหม่ อุตรดิตถ์

113 ศูนย์ประสานงานผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี สร้างอาชีพโดยวัตถุดิบท้องถ่ิน สร้างรายได้แก่ชุมชน โครงการใหม่ อุตรดิตถ์

114 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ด้อยโอกาส โครงการใหม่ อุทัยธานี

115 สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพ่ืออนาคต พัฒนาอาชีพชุมชนกะเหร่ียงแก่นมะกรูด อุทัยธานี โครงการใหม่ อุทัยธานี

116 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พัฒนาอาชีพผู้พิการด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ โครงการใหม่ อุบลราชธานี

117 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุบลราชธานี ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 โครงการใหม่ อุบลราชธานี

118 วิสาหกิจชุมชนรักษ์เวินกุ่ม โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าชุมชนรักษ์เวินกุ่ม โครงการใหม่ อุบลราชธานี

119 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด Long Life Edutainment ปรับ LOOK ปลุก LIFE สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โครงการใหม่ อุบลราชธานี

120 องค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม (สภาเด็กและเยาวชนต าบลเก่าขาม) ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ต่อยอดสร้างอาชีพสู่ชุมชน โครงการใหม่ อุบลราชธานี

ทั้งนี้ หนวยพัฒนาอาชีพที่ผานการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ๒๕๖๔ จะตองเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงขอเสนอโครงการฯ และวางแผนการดําเนินงานรวมกับ 

กสศ. จํานวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้นในทุกโครงการจําตองมีการพัฒนารายละเอียดให

มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น อันรวมถึงการวิเคราะหกลุมเปาหมาย การปรับปรุงจํานวนกลุมเปาหมาย กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อใหเหมาะสมกอนการทําขอตกลง
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