
ข้อมูลจ ำนวนกลุ่มอำชีพที่มีสินค้ำของกลุ่มได้รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

ที่ ชื่อกลุ่มอำชีพ ประเภทกลุ่มอำชีพ
สนิค้ำหลกัของกลุ่ม

อำชีพ

มำตรฐำน
สนิค้ำ 
OTOP

พัฒนำผู้น ำ
กลุ่มอำชีพฯ

พัฒนำ
บรรจภุณัฑ์

สมส.

1 กลุ่มกาละแมสุขสบาย อาหารแปรรูป กาละแม
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแกง่โพธิ์ อาหารแปรรูป กาละแม
3 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแสนพัน อาหารแปรรูป กระเทียมดอง Y Y
4 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาฮุม อาหารแปรรูป ถัว่ตัด ถัว่เคลือบ
5 สตรีสหกรณ์บ้านหมู่มน่ อาหารแปรรูป แปรรูปปลา
6 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านขามเต้ียเหนือ อาหารแปรรูป ขนมจนีน้้าปลาร้า
7 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองปลาดุกหมู่ 22 อาหารแปรรูป ขนมไทย
8 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรนางามเหนือ อาหารแปรรูป น้้าพริก/ พริกผง
9 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองยา่งช้ิน อาหารแปรรูป ถัว่ตัด,ขา้วเกรียบ
10 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนสวา่ง อาหารแปรรูป ขนมไทย
11 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรสามผงร่วมใจ อาหารแปรรูป ปลาร้า,ปลาส้ม
12 กลุ่มทอผ้าพื้นเมอืงบ้านเวนิพระบาท ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้าพื้นเมอืง Y
13 กลุ่มสตรีสหกรณ์ต้าบลหนองสังข์ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้าฝ้าย
14 กลุ่มทอผ้ามดัหมี่บ้านนาทม ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ทอผ้าพื้นเมอืง Y
15 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบะหวา้ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้าพื้นเมอืง Y Y Y
16 กลุ่มชมชุนบ้านนาพระ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้ายกมกุ Y
17 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแวง ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้าพื้นเมอืง
18 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองผักตบพลังใหม่ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้ายกมกุ Y Y Y
19 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนเจริญ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ทอผ้า
20 กลุ่มตัดเยบ็เส้ือผ้าบ้านพระยอดเมอืงขวาง ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ตัดเยบ็เส้ือผ้า
21 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองปลาดุก ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ทอผ้า
22 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านท่าลาด ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้าพื้นเมอืง
23 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาขาม ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ไหมพรม
24 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกกลาง ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้าพื้นเมอืง
25 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองสะโน ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้ายอ้มสีธรรมชาติ
26 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโขง่ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้ามดัหมี่
27 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านดงน้อย ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ทอผ้ามดัหมี่
28 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสามผง ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผ้าพื้นเมอืง
29 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านอว้น ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ปลาร้า,ปลาส้ม
30 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาแก ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ ดอกไมป้ระดิษฐ์
31 กลุ่มจกัสานตะกร้าหวายวดับ้านหัวดอน ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ ตะกร้าหวาย
32 กลุ่มจกัสานบ้านธาตุน้อย ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ สานตะกร้าพลาสติก
33 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพง ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ หมอนฟักทอง
34 กลุ่มจกัสานไมไ้ผ่นาทม ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ ผลิตถณัฑ์จากไมไ้ผ่
35 กลุ่มสตรีสหกรณ์จกัสานเกกบ้านดอนแดง ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ จกัสานกก
36 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาคูณใหญ่ ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ ผลิตภณัฑ์จากกก Y Y Y Y
37 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนหัตถกรรมไทญ้อ (ดิบดี) ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ ตุ๊กตาวดูู
38 กลุ่มทอเส่ือกกดอนแดง ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ ทอเส่ือกก กระเป๋า Y Y Y
39 กลุ่มสตรีจกัสานเส้นกกบ้านเหล่าพัฒนา ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ ผลิตภณัฑ์จากกก Y Y Y Y
40 กลุ่มชุมชนสร้างงานและส่ิงประดิษฐ์จากไม้ ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ ส่ิงประดิฐษ์จากไม้
41 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านไชยศรี ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ

จกัสานตะกร้า
พลาสติก

42 กลุ่มค้าเตยพัฒนา ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ จกัสานไมไ้ผ่
43 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเทพพนม ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ ตะกร้าพลาสติก
44 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านวงักระแส ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ เขง่ปลาทู
45 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกหินแฮ่ ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ ดอกไมป้ระดิษฐ์
46 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนสมอ ของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ เส่ือกก, ผ้าพื้นเมอืง
47 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหลักศิลาใต้ เล้ียงสัตว์ ปลาสวยงาม
48 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแกง้ เล้ียงสัตว์ เล้ียงปลาดุก



49 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดินด้า เล้ียงสัตว์ เล้ียงปลาดุก ทอผ้า
50 กลุ่มเล้ียงกบและปลาในบ่อซีเมนต์บ้านท่าพันโฮง เล้ียงสัตว์ กบ ปลา
51 กลุ่มเล้ียงปลาเผาะในกระชังริมแมน่้้าโขง เล้ียงสัตว์ ปลาเผาะ
52 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสองคอน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สุราแช/่ผ้า
53 กลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตรบ้านค้าเมก็ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไวน์หมากเมา่
54 กลุ่มสตรีสหกรณ์ท้าน้้าผลไมบ้้านศรีบุญเรือง เคร่ืองด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์ น้้าผลไม้
55 กลุ่มสตรีบ้านสร้างแห่ สมนุไพรท่ีไมใ่ช่อาหาร/ยา การบูร พิมเสนน้้า Y
56 กลุ่มผู้ปลูกผักเพื่อจ้าหน่าย เพาะปลูก ผักปลอดสารพิษ
57 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านค้าพี้พัฒนา เพาะปลูก เพาะเห็ดนางฟ้า
58 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงขวาง เพาะปลูก เพาะเห็ด
59 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวนาทม เพาะปลูก เห็นขอนขาว
60 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวในโรงเรือนนาสามคัคี เพาะปลูก เพาะเห็ด
61 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพเพื่อจ้าหน่าย ปัจจยัการผลิต ปุ๋ยชวีภาพ
62 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพต้าบลพระซอง ปัจจยัการผลิต ปุ๋ยชวีภาพ
63 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองกงุสามคัคี ปัจจยัการผลิต ปุ๋ยชวีภาพ
64 กลุ่มปุ๋ยหมกัชีวภาพบ้านนาเด่ือ ปัจจยัการผลิต ปุ๋ยชวีภาพ


