กลุ่มเป้ำหมำยขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐ
คสป.และบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีกำฬสินธุ์ (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้ำน
กลุ่มเป้ำหมำย
ประเภท
เมืองกำฬสินธุ์ (5) ขมิ้น
บ้านโนนชัย หมู่ 8
กลุ่มปลูกฟักทอง
เกษตร
ห้วยโพธิ์
บ้านโหมน หมู่ 2
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ
เกษตร
นาจารย์
บ้านนาจารย์พัฒนา หมู่ 2
กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์
แปรรูป
ภูดิน
บ้านสว่าง หมู่ 1
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสว่าง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภูปอ
บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5
ท่องเที่ยวโดยชุมชนภูปอ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
นหนองแวงใหญ่
นำมน (2)
หลักเหลี่ยม บ้านหลั
กเหลี่ยม หมูหมู
่ 4่ 8
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เกษตร
ยอดแกง
บ้านพัฒนาอนามัย หมู่ 4
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เกษตร
กมลำไสย (5) ดงลิง
บ้านโนนเมือง หมู่ 8
กลุ่มปลูกถั่วลิสง
เกษตร
โพนงาม
บ้านด่านเหนือ หมู่ 2
กลุ่มผลิตผ้าฝ้าย หมอนขิต
แปรรูป
กมลาไสย บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 11
กลุ่มแปรรูปกล้วยน้้าว้า
แปรรูป
หนองแปน บ้านหนองแปน หมู่ 1
กลุ่มแปรรูปข้าวจ้าวเหลือง 11
แปรรูป
หนองแปน บ้านเสมา หมู่ 7
ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระธาตุยาคู
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่องคำ (2)
เหล่าอ้อย บ้านค้อพัฒนา หมู่ 3
กลุ่มทอเสื่อกก
แปรรูป
เหล่าอ้อย บ้านค้อพัฒนา หมู่ 12
กลุ่มทอเสื่อกก
แปรรูป
กุฉินำรำยณ์ (4) สมสะอาด บ้านสมสะอาด หมู่ 2
กลุ่มปลูกกล้วยน้้าว้าและถั่วลิสงอินทรีย์
เกษตร
เหล่าใหญ่ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1
กลุ่มทอผ้าและเสื้อเย็บมือผู้ไทยบ้านเหล่าใหญ่
แปรรูป
เหล่าใหญ่ บ้านศรีประทุม หมู่ 7
กลุ่มทอผ้าและเสื้อเย็บมือผู้ไทย บ้านศรีประทุม
แปรรูป
กุดหว้า
บ้านโคกโก่ง หมู่ 5
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกโก่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเหนียวเขาวงต้าบลหนองผือ เกษตร
เขำวง (3)
หนองผือ
บ้านหนองผือ หมู่ 1
หนองผือ
บ้านโพนนาดี หมู่ 4
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
แปรรูป
สงเปลือย บ้านนาวี หมู่ 7
ท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดวังค้า
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ยำงตลำด (2) บัวบาน
บ้านโนนนาค หมู่ 14
กลุ่มแปรรูปเสื่อกก
แปรรูป
ยางตลาด บ้านขวัญเมือง หมู่ 2
กลุ่มข้าวขวัญเมือง
แปรรูป
ห้วยเม็ก (2)
หัวหิน
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านโนนสมบูรณ์ เกษตร
หัวหิน
บ้านโคกกลาง หมู่ 5
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกกลาง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
สหัสขันธ์ (3)
สหัสขันธ์
บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9
กลุ่มแปรูปเสื้อลายขิดไดโนเสาร์
แปรรูป
โนนบุรี
บ้านโนนบุรี หมู่ 1
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโนนบุรี
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
นิคม
ศรีสมบูรณ์ หมู่ 4
ท่องเที่วโดยชุมชนบ้านศรีสมบูรณ์
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
คำม่วง (9)
โพน
บ้านโพน หมู่ 1-5
กลุ่มปลูกพุทราบ้านโพน
เกษตร
โพน
บ้านโพน หมู่ 1
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
แปรรูป
โพน
บ้านโพน หมู่ 2
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวา
แปรรูป
โพน
บ้านโพน หมู่ 3
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
แปรรูป

อำเภอ

ท่ำคันโท (2)
หนองกุงศรี (2)
สมเด็จ (2)
ห้วยผึ้ง (2)
สำมชัย (4)

นำคู (3)

ดอนจำน (2)
ฆ้องชัย (3)

หมำยเหตุ :

ตำบล
เนินยาง
ทุ่งคลอง
ดินจี่
เนินยาง
โพน
ท่าคันโท
ท่าคันโท
หนองหิน
หนองใหญ่
หนองแวง
หนองแวง
หนองอีบุตร
ค้าบง
ส้าราญ
ส้าราญใต้
หนองช้าง
หนองช้าง
บ่อแก้ว
ภูแล่นช้าง
โนนนาจาน
ม่วงนา
สะอาดไชยศรี
ฆ้องชัยพัฒนา
โนนศิลาเลิง
ฆ้องชัยพัฒนา

หมู่บ้ำน
บ้านหนองยางค้า หมู่ 7
บ้านค้าม่วง หมู่ 5
บ้านโคกสนาม หมู่ 2
บ้านโคก หมู่ 6
บ้านโพน หมู่ 1-5
บ้านท่าคันโท หมู่ 9
บ้านท่าเมือง หมู่ 4
บ้านหนองบัวชุม หมู่ 2, 9
บ้านหนองชุมแสง หมู่ 4,7,17
บ้านโนนชาด หมู่ 5
บ้านโนนชาด หมู่ 5
บ้านนิคมหนองบัว หมู่ 5
บ้านค้าบง หมู่ 1
บ้านหนองแซงเหนือ หมู่ 9
บ้านโคกส้าราญ หมู่ 1
บ้านหนองช้าง หมู่ 3
บ้านหนองช้าง หมู่ 3
บ้านหว่านพัฒนา หมู่ 7
บ้านโนนนาค้า หมู่ 4
บ้านจาน หมู่ 1
บ้านม่วงกลาง หมู่ 1,3
บ้านสะอาดไชยศรี
บ้านดอนแคน หมู่ 2
บ้านโนนศิลาเลิง หมู่ 1
บ้านดอนแคน หมู่ 2

เป้ำหมำยของบริษัทฯ
เป้ำหมำย คสป.
**ผ่ำนตัวชี้วัด
กลุ่มเป้ำหมำย ด้ำนเกษตร
3 กลุ่มงำน ด้ำนแปรรูป
ด้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชน
รวม

กลุ่มเป้ำหมำย
ประเภท
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองยางค้า
แปรรูป
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านค้าม่วง
แปรรูป
กลุ่มผ้าไหมทอมือ
แปรรูป
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโคก (ย้อมสีเส้นไหมธรรมชาติ) แปรรูป
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
เกษตร
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ชุมชน
แปรรูป
กลุ่มปลูกมะม่วงมหาชนก
เกษตร
ผ้าไหมผ้าฝ้าย
แปรรูป
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโนนชาด
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนชาด แปรรูป
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนิคมหนองบัว
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านค้าบง
แปรรูป
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เกษตร
กลุ่มข้าวเกรียบฟักทอง ตราสามใบเถา
แปรรูป
กลุ่มแปรรูปผ้าไหม
แปรรูป
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองช้าง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มข้าวเหนียวเขาวง (ข้าวเหนียว กข. 6)
เกษตร
กลุ่มผลิตข้าวโป่ง
แปรรูป
กลุ่มผลิตข้าวกล้อง
แปรรูป
กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองบ้านม่วงกลาง
เกษตร
กลุ่มฝ้ายไหมไทดอนจาน
แปรรูป
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ
เกษตร
กลุ่มผลิตไข่เค็ม
แปรรูป
ท่องเที่ยวโดยชุมชนดอนแคน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
16
41
8
15
29
13
57

