
ลําดับ จงัหวัด รหัสโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ งบประมาณ องค์กร ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 สงขลา 54-01479 ผงัชมุชนสร้างสขุภาวะบ้านหนองกวางข้อง อนมุตัิ 211,000.00
โครงการผงัชมุชนสร้างสขุภาวะ

หมู่บ้านหนองกวางข้อง,คณะบคุคล
นายสล้าง  ทองขวญั

2 สงขลา 54-01480
บ้านคอกช้าง-ควนดินแดงร่วมใจสร้างสขุภาวะ

ชมุชน
อนมุตัิ 211,000.00

โครงการ บ้านคอกช้าง-ควนดินแดง

ร่วมใจสร้างสขุภาวะชมุชน,คณะบคุคล
นายอภินนัต์  ชนะคช

3 สงขลา 54-01481 ต้นกล้าบ้านโคกพยอมสร้างสขุภาวะทางปัญญา อนมุตัิ 211,000.00 ชมุชนบ้านโคกพยอม,คณะบคุคล นายนฤชา  ชนะถาวร

4 สงขลา 54-01482 ธนาคารสขุภาวะแม่ทอมตก อนมุตัิ 212,000.00
คณะบคุคลธนาคารสขุภาวะบ้านแม่

ทอมตก
นายสมศกัดิ์  เรืองมณี

5 สงขลา 54-01483 อาหารสขุภาพชมุชนบ้านตีนวดั อนมุตัิ 206,600.00
คณะบคุคลโครงการอาหารสขุภาพ

ชมุชนบ้านตีนวดั
นางบญุสม  วงศ์ชนะ

6 สงขลา 54-01484 เยาวชนคนสร้างสรรค์ตําบลเกาะแต้ว อนมุตัิ 211,000.00
กลุม่สจัจะวนัละ 1 บาทตําบลเกาะแต้ว

,คณะบคุคล
นางอภิญญา  คงนวลใย

7 พงังา 54-01487 สร้างพลงัชมุชน เพื่อลดปัญหาขยะมลูฝอย อนมุตัิ 152,000.00
กลุม่ อสม. ม.4 บ้านบางจ๋วน,คณะ

บคุคล
นายสทุธิ  ชสูวุรรณ

8 ชมุพร 54-01488
สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชมุชนเข้มแข็ง สิง่แวดล้อม

ยัง่ยืนด้วยการฟืน้ฟทูรัพยากรชายฝั่งทะเลชมุโค
อนมุตัิ 213,000.00

กลุม่ประมงชายฝั่งอ่าวบ่อเมา ชมุโค

,คณะบคุคล
นายเชิดศกัดิ์  ชํานาญ

9 ชมุพร 54-01489
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปาก

คลองบางสน ด้วยการจดัการทรัพยากรชายฝั่ง

่

อนมุตัิ 210,000.00
กลุม่ประมงชายฝั่งบ้านปากคลองบาง

สน ,คณะบคุคล
นายสรุะพล  ภัยวิมตุิ

10 ชมุพร 54-01490 ร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วยสาํนกึพลเมือง อนมุตัิ 188,000.00
โครงการร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วย

สาํนกึพลเมือง,คณะบคุคล
นายประทีป  เกิดพุ่ม

11 ชมุพร 54-01491
ร่วมสร้างชมุชนคสูวนหมากน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

ของชมุชนคสูวนหมาก เทศบาลตําบลนาโพธิ์
อนมุตัิ 193,000.00

ชมุชนคสูวนหมาก เทศบาลตําบลนา

โพธิ์,คณะบคุคล
นายวิสาข์  ทองคํา



12 ชมุพร 54-01492 เยาวชนสานฝัน  คุ้มกนัชมุชน อนมุตัิ 195,100.00
เยาวชนสานฝัน คุ้มกนัชมุชน,คณะ

บคุคล
นางจฬุารัตน์  นิลมา

13 ชมุพร 54-01493 ชมุชนบ้านส้านแดง  เกษตรอินทรีย์  อยู่ดีมีสขุ อนมุตัิ 168,600.00
บ้านส้านแดง หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านนา

อําเภอเมือง จงัหวดัชมุพร , คณะบคุคล
นายดํารงค์  ทนันาเขตต์

14 ชมุพร 54-01494 แหลมยางนาพึง่พาเศรษฐกิจพอเพียง อนมุตัิ 150,600.00 แหลมยางนาพอเพียง,คณะบคุคล นางวรรณา  รวดเร็ว

15 ชมุพร 54-01495
สร้างการมีสว่นร่วมในการจดัการขยะและ

สิง่แวดล้อมชมุชน
อนมุตัิ 206,700.00

ชมุชนสานฝัน เทศบาลตําบลปะทิว ,

คณะบคุคล
นางสาวอรอนงค์  อนัประสทิธิ์

16 ชมุพร 54-01496
ถกัทอพลงัสร้างสรรค์เยาวชนสูช่มุชนศรียาภัย

น่าอยู่
อนมุตัิ 190,000.00 ชมุชนศรียาภัย,คณะบคุคล นายกมลภพ  ทองเอียง

17 ชมุพร 54-01497 พฒันาบ้านท่าหินน่าอยู่ ตามแนววิถีพอเพียง อนมุตัิ 182,400.00 หมู่ที่ 5 บ้านท่าหิน, คณะบคุคล นายเดชา  ยงัสขุ

18 ภูเก็ต 54-01499 เยาวชนต้นกล้า อนมุตัิ 199,125.00 เยาวชนต้นกล้า,คณะบคุคล นางประภาศรี  เตชะสพินัธุ์

19 ภูเก็ต 54-01500 หน่ออ่อนแห่งความพอเพียง อนมุตัิ 162,600.00 หน่ออ่อนแห่งความพอเพียง,คณะบคุคล นายทรงสทิธิ์  บญุผล

20 ภูเก็ต 54-01501 การจดัการมลูฝอยที่ยัง่ยืน โดยชมุชนมีสว่นร่วม อนมุตัิ 131,450.00
โครงการการจดัการมลูฝอยที่ยัง่ยืน

โดยชมุชนมีสว่นร่วม,คณะบคุคล
นายคณตุน์  ศิโรทศ

21 นคร 54-01502 ร่วมสร้างชมุชนโพธิ์ทองให้น่าอยู่ อนมุตัิ 213,000.00
โครงการร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้

น่าอยู่,คณะบคุคล
นางสาววณิชญา  ฉนัสาํราญ

22 สรุาษฎร์ธานี 54-01503
ร่วมสร้างชมุชนสมอทองให้น่าอยู่สูช่มุชนสขุ

ภาวะ
อนมุตัิ 158,750.00 ชมุชนสมอทอง,คณะบคุคล นางสาวนงนภ  พรหมหติาทร

23 พทัลงุ 54-01504 ชมุชนปลอดขยะ ลดภาวะมลพิษ อนมุตัิ 201,250.00
คณะทํางานโครงการชมุชนปลอดขยะ

ลดภาวะมลพิษ,คณะบคุคล
นางโสภา  เรืองเพชร



24 นคร 54-01506 ฟืน้ฟอูนรุักษ์คลองท่าซกัและป่าชายเลน อนมุตัิ 195,100.00 ชมุชนบ้านปากพญา,คณะบคุคล นายสมคิด  อิตกี

25 พทัลงุ 54-01508 เยาวชนสดใสจิตใจงดงาม อนมุตัิ 209,600.00 ชมุชนบ้านตะโหมด,คณะบคุคล นายโกวิทย์  สกัหวาน

26 นคร 54-01509
ชมุชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสขุภาพที่ดี วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง
อนมุตัิ 172,700.00

โครงการชมุชนเกษตรอินทรีย์เพื่อ

สขุภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง,คณะ
นางผาสขุ  พรมเดช

27 พทัลงุ 54-01511 กินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึง่กนัเอง อนมุตัิ 201,855.00 ชมุชนบ้านหนองปริง,คณะบคุคล นายสมพร  พวงพวา

28 นคร 54-01512
ริมรัว้ปลอดพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ลดเสีย่ง

โรคภัย
อนมุตัิ 160,200.00

ริมรัว้ปลอดพิษ เศรษฐกิจพอเพยีง ลด

เสีย่งโรคภัย,คณะบคุคล
นางศนัสนีย์  ทองเพ็ง

29 นคร 54-01513 ร่วมสร้างชมุชนจงัหนูใต้ น่าอยู่ อนมุตัิ 171,400.00
โครงการร่วมสร้างชมุชนจงัหนูใต้น่าอยู่

,คณะบคุคล
นางชมนาถ  เกตชุาติ

30 สรุาษฎร์ธานี 54-01514
ยวุมคัคเุทศก์นําเที่ยวเพื่อการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมบงึขนุทะเล
อนมุตัิ 199,900.00

โครงการร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้

น่าอยู่บงึขนุทะเล,คณะบคุคล
นายมาโนช  สงวนพนัธ์

31 พทัลงุ 54-01515 สวนผกัชมุชนคนหยูาน บ้านน่าอยู่ สูส่ขุภาวะ อนมุตัิ 203,020.00
โครงการสวนผกัชมุชนคนหยูานบ้าน

น่าอยู่สูส่ขุภาวะ,คณะบคุคล
นายถาวร  คงศรี

32 ตรัง 54-01516
เสริมสร้างครอบครัวสขุภาวะต้นแบบ หมู่ที่ 2

บ้านปากปรนท่าออก ตําบลหาดสาํราญ
อนมุตัิ 185,225.00

โครงการเสริมสร้างครอบครัวสขุภาวะ

ต้นแบบ,คณะบคุคล
นายอมร  กนัตงักลุ

33 นคร 54-01517
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชมุชนบ้าน

เขาวงั หมู่ที่ 12 ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบลูย์
อนมุตัิ 148,400.00 ชมุชนบ้านเขาวงั,คณะบคุคล นายอนรุัตน์  บญุพล

34 ตรัง 54-01518
หมู่บ้านต้นแบบสขุภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่

 3 บ้านในปง ตําบลอ่าวตง อําเภอวงัวิเศษ
อนมุตัิ 200,125.00

โครงการหมู่บ้านต้นแบบสขุภาพดีด้วย

วิถีพอเพียง,คณะบคุคล
นางสาวปิยพทัธ์  รอดคืน

35 พทัลงุ 54-01519 ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการลด คดั แยก ขยะ อนมุตัิ 210,900.00
โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการลด

คดัแยกขยะ,คณะบคุคล
นางอารีย์  สงัข์ทอง



36 นคร 54-01520 รวมพลงัสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบตัิ อนมุตัิ 199,750.00
โครงการรวมพลงัสร้างสรรค์เยาวชน

เรียนรู้สู้ภัยพิบตัิ,คณะบคุคล
นางชนิดา  นิรมานสกลุพงศ์

37 พทัลงุ 54-01521 ชมุชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อโพธิ์ อนมุตัิ 211,600.00
โครงการชมุชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อ

โพธิ์,คณะบคุคล
นายสวาท  จนัทมาส

38 สรุาษฎร์ธานี 54-01522
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิ

ปัญญาโดยสภาเด็กและเยาวชนตําบลพรุพี
อนมุตัิ 175,750.00

โครงการร่วมสร้างชมุชนให้น่าอยู่เรียนรู้

ภูมิปัญญา โดยสภาเด็กและเยาวชน
นายสายณัห์  ชยัเมือง

39 นคร 54-01523
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่ที่ 7

บ้านเกาะไชย ตําบลปากพนงัฝั่งตะวนัออก
อนมุตัิ 186,300.00 ชมุชนบ้านเกาะไชย,คณะบคุคล นางพิมพา  ชยัวาที

40 นคร 54-01525
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสร้างชมุชนให้น่าอยู่ตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง ชมุชนบางไชยปก หมู่ 6
อนมุตัิ 148,900.00

บ้านบางไชยปกและบ้านบางดี,คณะ

บคุคล
นางอารี  ยืนยนั

41 ระนอง 54-01526 กลุม่ตนดอนร่วมใจไร้ขยะ อนมุตัิ 163,600.00
โครงการกลุม่ฅนดอนร่วมใจไร้ขยะ

,คณะบคุคล
นางสาวขนิษฐา  นิยมไทย

42 ตรัง 54-01528
ร่วมสร้างสรรค์ให้บ้านควนน่าอยู่ ครอบครัว

เข้มแข็ง สขุภาพดีถ้วนหน้าและสิง่แวดล้อม

่

อนมุตัิ 185,070.00 บ้านควนน่าอยู่,คณะบคุคล นายศิลปชยั  สมยัรัฐ

43 พทัลงุ 54-01529 อยู่ดี กินดี ที่บ้านหแูร่ อนมุตัิ 161,372.00
โครงการอยู่ดี กินดี ที่บ้านหแูร่,คณะ

บคุคล
นายอํานวย  บญุชศูรี

44 นคร 54-01530
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมูบ่้าน

ชมุชนบ้านหมาก
อนมุตัิ 134,450.00 ชมุชนบ้านหมาก,คณะบคุคล นางอไุร  จนัจําปา

45 ตรัง 54-01531
ชมุชนน่ามอง บ้านทุ่งรวงทองน่าอยู่ สูส่ขุภาพ

ดีถ้วนหน้า
อนมุตัิ 185,700.00

ชมุชนน่ามอง บ้านทุ่งรวงทองน่าอยู่

,คณะบคุคล
นายประหยดั  หยงสตาร์

46 ระนอง 54-01532
ครอบครัวสมัพนัธ์ สร้างสรรค์สขุภาวะชมุชน

ฅนพรุตาโรย ตําบลบางแก้ว อําเภอละอุ่น
อนมุตัิ 84,800.00

โครงการครอบครัวสมัพนัธ์สร้างสรรค์

สขุภาวะชมุชนคนพรุตาโรย,คณะบคุคล
นายปรีชา  เมฆม่วง

47 นคร 54-01533
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชมุชน

หลกักิโล 3 ปากพนงั ต.ปากพนงัฝั่งตะวนัออก
อนมุตัิ 203,700.00 ชมุชนหลกักิโล3,คณะบคุคล นางเกสร  มุ่งทองหลาง



48 ระนอง 54-01534
การจดัการขยะสูช่มุชนน่าอยู่บ้านน่ามองแบบ

มีสว่นร่วม "บ้านเขาฝาชี ตําบลบางแก้ว
อนมุตัิ 138,300.00

คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเขาฝาชี

,คณะบคุคล
นางวิภา  พฒัน์ทอง

49 ตรัง 54-01535
สง่เสริมอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง สขุภาพดี ร่วม

เรียนรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

่

อนมุตัิ 206,100.00
สง่เสริมอาชีพครอบครัวเข้มแข็ง

สขุภาพดีร่วมเรียนรู้รักษา

่

นายประเกียรติ์  ยงัชู

50 พทัลงุ 54-01536 การจดัการขยะชมุชนบ้านควนกฎุ อนมุตัิ 186,300.00
โครงการจดัการขยะชมุชนบ้านควนกฎุ

,คณะบคุคล
นายสมศกัดิ์  ทองใส

51 สตลู 54-01537
พฒันาศกัยภาพผู้นําการเปลีย่นแปลงในการ

สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ของชมุชน
อนมุตัิ 202,900.00 เทศบาลตําบลกําแพง,คณะบคุคล นายเจตกร  หวนัสู

52 ตรัง 54-01538
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน

เขาหลกั หมู่ที่ 7 ตําบลนํา้ผดุ อําเภอเมือง
อนมุตัิ 184,800.00

สายธารนํา้ไหลเติมใจเพื่อพฒันา,คณะ

บคุคล
นางดรุณี  ด้วงห้อย

53 ระนอง 54-01539 สเีขียวเพื่อสขุภาวะชมุชนคนบ้านเทิก อนมุตัิ 80,675.00
โครงการสเีขียวเพื่อสขุภาวะชมุชนคน

บ้านเทิก,คณะบคุคล
นางอรธิรา  ทองตัง้

54 พทัลงุ 54-01540
กระบวนการเรียนรู้การผลติและบริโภคอาหาร

ที่ปลอดภัยเพื่อสขุภาวะชมุชนบ้านนามะพร้าว
อนมุตัิ 186,530.00

โครงการกระบวนการเรียนรู้การผลติ

และบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสขุ
นายสมนกึ  ทองรอด

55 ตรัง 54-01541
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน/

อบต. กนัตงัใต้
อนมุตัิ 193,700.00

โครงการจากหนึง่มือน้อยสู้ร้อยมือใน

ชมุชน,คณะบคุคล
นายรัตนะ  เพ็ชรพรหม

56 ปัตตานี 54-01543
ลดปัญหาสขุภาพจิตในกลุม่เสีย่ง เทศบาล

ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี
อนมุตัิ 213,000.00 เทศบาลตําบลบ่อทอง , คณะบคุคล นายนาเซร์  หวงัจิ

57 พทัลงุ 54-01545
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชมุชน

บ้านค่ายเสอื
อนมุตัิ 211,850.00

เกษตรธรรมชาติตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง,คณะบคุคล
นายเกรียงศกัดิ์  สขุสวสัดิ์

58 ตรัง 54-01546
โรงเรียนปยุดิน สู ่ ชมุชนปลอดภัยด้วยวิถี

เกษตรอินทรีย์
อนมุตัิ 203,850.00 กลุม่รักษ์ถิ่นทุ่งค่าย, คณะบคุคล ด.ต.เทิดศกัดิ์  พลประสทิธิ์

59 พทัลงุ 54-01547
แหลง่นํา้เพื่อการพฒันาคณุภาพชีวิตบน

พืน้ฐานทรัพยากรชมุชนบ้านไสตอตก
อนมุตัิ 207,600.00

คณะทํางานโครงการแหลง่นํา้เพื่อการ

พฒันาคณุภาพชีวิตบนพืน้ฐาน

่

นายอภัยรัตน์  ชทูอง



60 ตรัง 54-01548
การปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพื่อสขุภาพ ลดหวาน

 มนั เค็ม เพิ่มผกั ออกกําลงักาย ห่างไกลโรค

้

อนมุตัิ 210,831.00
หมู่บ้านปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพื่อ

สขุภาพ ลดหวาน มนั เค็ม เพิ่มผกั

้

นางสชุญา  นิติรังสรรค์

61 ตรัง 54-01549
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน

โคกถิน หมู่ที่ 6 ตําบลนาโยงใต้ อําเภอเมือง
อนมุตัิ 202,300.00 บ้านโคกถิน,คณะบคุคล นายวิน  คงบนั

62 ตรัง 54-01550 คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก บรูณาการ สานสขุ อนมุตัิ 213,000.00
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ลพิงั

อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง,คณะบคุคล
นายวิรัตน์  ทองแป้น

63 ตรัง 54-01552
พฒันาแหลง่เรียนรู้สูห่มู่บ้านผู้นําปรับเปลีย่น

พฤติกรรมสขุภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
อนมุตัิ 209,430.00 บ้านไสบ่อ,คณะบคุคล นายแฉล้ม  ประมวลศิลป์

64 พทัลงุ 54-01553 การจดัการขยะชมุชน อนมุตัิ 186,300.00 โครงการจดัการขยะชมุชน,คณะบคุคล นายจิตร  สงิหะพล

65 นคร 54-01560 คลองสวยนํา้ใสเพื่อร่วมใจสูส่ขุภาวะชมุชน อนมุตัิ 195,800.00
คณะบคุคลโครงการคลองสวยนํา้ใส

เพื่อร่วมใจสูส่ขุภาวะชมุชน
พนัตรีชํานาญ  รัตนมณูี

66 ปัตตานี 54-01562
ประชาร่วมใจ ชมุชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ :

 ตลาดเทศวิวฒัน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี
อนมุตัิ 213,000.00 ชมุชนตลาดเทศวิวฒัน์ 1, คณะบคุคล นางสาวเกษมณี  ชยัรัตนมโนกร

67 ปัตตานี 54-01570
เวทีฮาลาเกาะห์ชมุชนเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และความสมัพนัธ์ที่ดี
อนมุตัิ 212,400.00

กลุม่อาสาพฒันาชมุชนปาลสั,คณะ

บคุคล
นายอาฟันดี  เดง

68 ปัตตานี 54-01571 สภาซูรอกบัการสร้างชมุชนตะลโุบะให้น่าอยู่ อนมุตัิ 208,000.00 ชมุชนบ้านตะลโุบะ,คณะบคุคล นางสาวเจ๊ะรอเม๊าะ  เจ๊ะดือราแม

69 ปัตตานี 54-01572
ยาบี ลดเสีย่ง เลีย่งโรคเบาหวาน ความดนั

โลหิตสงู
อนมุตัิ 213,000.00 บ้านโคกวดั หมู่ 5,คณะบคุคล นางปาริชาติ  แก้วทองประคํา

70 ปัตตานี 54-01573
สง่เสริมการสบืทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง

สมนุไพรไทยในชมุชนตําบลนาเกตุ
อนมุตัิ 213,000.00

องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกตุ

อําเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปัตตานี,คณะ
นางประภัสสร  ขวญักะโผะ

71 นราธิวาส 54-01574
การจดัการทางสงัคมเชิงบรูณาการ โดยกลไก

ทางศาสนาอิสลามเพื่อชมุชนสขุภาวะ  พืน้ที่

่

อนมุตัิ 208,000.00
องค์กรสภาซูรอ(สภาองค์กรชมุชน)

บ้านสาวอ,คณะบคุคล
นายหะซิง  ลาเตะ



72 นราธิวาส 54-01575
ทํากินบนแผ่นดินเกิดด้วยสภาซูรอและชมุชน

เข้มแข็ง
อนมุตัิ 213,000.00

กลุม่อาสาพฒันาชมุชนบ้านทอนอา

มาน,คณะบคุคล
นายอาหมดั  ตนัหยงวารี

73 สงขลา 54-01577
ชาวปากรอร่วมใจ ดําเนินรอยตามวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง
อนมุตัิ 213,000.00

คณะบคุคลชาวปากรอร่วมใจ ดําเนิน

รอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
นายธนา  ไชยานวุงศ์

74 สงขลา 54-01578 ตามรอยวิถีชิวิตมสุลมินํามาสูค่วามพอเพียง อนมุตัิ 213,000.00 คณะบคุคลชมุชนบ้านสนี นายอหุมดั  ดอเสน็

75 นราธิวาส 54-01580
กระบวนการชรูอตามทศันะอิสลาม  สร้าง

ชมุชนให้น่าอยู่
อนมุตัิ 213,000.00 กลุม่รัศมีแห่งมิตรภาพ,คณะบคุคล นายฮมัดี  ขาวสะอาด

76 นราธิวาส 54-01581
สานพลงัครอบครัว ลดละเลกิบหุรี่สูช่มุชนน่าอยู่

 ชมุชนตาบาตะปอเยาะ  เทศบาลเมืองตากใบ
อนมุตัิ 213,000.00 ชมุชนตาบาตะปอเยาะ,คณะบคุคล นายมาหามะ  ยโูซ๊ะ

77 ยะลา 54-01582 ยะหาน่าอยู่ ลดขยะ ลดขดัแย้ง อนมุตัิ 208,600.00
สภาองค์กรชมุชนเทศบาลตําบลยะหา

,คณะบคุคล
นางเพาซียะห์  อบัดลุเลาะ

78 นคร 54-01593
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่บ้าน

เฉลมิพระเกียรติ ชมุชนพรหมมานนท์
อนมุตัิ 196,200.00 บ้านเฉลมิพระเกียรติ,คณะบคุคล นายประจวบ  เมฆเรือง

79 นคร 54-01594
บ้านตลาดร่อนพิบลูย์น่าอยู่ เรียนรู้วฒันธรรม

น้อมนําภูมิปัญญา นําพาสขุพอเพียง
อนมุตัิ 187,820.00 บ้านตลาดร่อนพิบลูย์,คณะบคุคล นางสาวฉวีวรรณ  ฤทธิมนตรี

80 สงขลา 54-01595 ตาสบัปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสกั อนมุตัิ 212,000.00 คณะบคุคลโครงการตาสบัปะรด นายสมพบ  จนัทภาโส

81 นคร 54-01597 ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ อนมุตัิ 213,000.00
โครงการร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้

น่าอยู่ตําบลถํา้พรรณรา,คณะบคุคล
ร.ต.สภุาพร  ปราบราย

82 นคร 54-01599
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน

แหลมตะลมุพกุ หมูท่ี่ 2-3 ตําบลแหลม
อนมุตัิ 149,600.00 กลุม่แหลมตะลมุพกุ,คณะบคุคล นายวิชยั  ทองวงศ์

83 นคร 54-01600 หนองหินน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทกัษ์สิง่แวดล้อม อนมุตัิ 211,000.00 กลุม่หนองหินมีสขุ,คณะบคุคล นายจํานาญ  พรหมเกิด



84 นคร 54-01601 เปิดบ้านสร้างฐานเรียนรู้สูว่ิถีชมุชนคนพอเพียง อนมุตัิ 203,500.00 ชมุชนบ้านหนองกก,คณะบคุคล นายจํานงค์  อินทมะ

85 นคร 54-01603
มโนราห์บําบดัและการจดัการป่าชมุชนภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่ที่ 2 ตําบลบ้าน
อนมุตัิ 213,000.00

โครงการมโนราห์บําบดัและการจดัการ

ป่าชมุชน,คณะบคุคล
นางศิริพร  แก้วใจดี

86 นคร 54-01604
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านบาง

รากไม้ ตําบลปากพนงัฝั่งตะวนัออก อําเภอ
อนมุตัิ 168,850.00 ชมุชนบ้านบางรากไม้,คณะบคุคล นายชยัวฒุิ  ปัน้แป้น

87 สรุาษฎร์ธานี 54-01605 สร้างสขุภาวะชมุชนสูค่นลานตลาด อนมุตัิ 143,000.00
สร้างสขุภาวะชมุชนสูค่นลานตลาด

,คณะบคุคล
นายสมบรูณ์  จีนชแูก้ว

88 นคร 54-01606 ชลธารามน่าอยู่ร่วมเรียนรู้คลอง 3 นํา้ อนมุตัิ 213,000.00 ชมุชนวดัชลธาราม,คณะบคุคล นายธีรยทุธ  แก้วประดิษฐ์

89 นคร 54-01607
ร่วมสร้างชมุชนท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านริมคลอง

สขุมุ ตําบลปากพนงัฝั่งตะวนัตก อําเภอปาก
อนมุตัิ 205,700.00 คณะบคุคลบ้านริมคลองสขุมุ นางสาวอาภรรัตน์  ชิณวงค์

90 สรุาษฎร์ธานี 54-01608
จดัการพืน้ที่สาธารณะประโยชน์สูช่มุชนแห่ง

การเรียนรู้หมู่ที่ 4 บ้านห้วย ต.ดอนสกั อ.ดอน
อนมุตัิ 212,850.00

โครงการจดัการพืน้ที่สาธารณะ

ประโยชน์สูช่มุชนแห่งการเรียนรู้ หมู่ที่4
นายมาโนช  ดิษฐเดช

91 ปัตตานี 54-01610 ครอบครัวเข้มแข็งชมุชนบ้านละเวงน่าอยู่ อนมุตัิ 213,000.00 บ้านละเวง,คณะบคุคล นางเต็มดวง  วงศา

92 นคร 54-01611 สร้างสวนให้เป็นป่าคลงัอาหารและยาชมุชน อนมุตัิ 213,000.00
สร้างสวนให้เป็นป่าคลงัอาหารและยา

ชมุชน,คณะบคุคล
ด.ต.มนญู  เกตแุก้ว

93 สงขลา 54-01619
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน

ศาลาคงจนัทร์
อนมุตัิ 211,000.00

โครงการร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้

น่าอยู่ หมู่บ้านศาลาคงจนัทร์,คณะ
นายธีรวิชญ์  จนัทกลู

94 นราธิวาส 54-01620 ชมุชนไอกบูพูฒันาสขุภาวะอย่างยัง่ยืน อนมุตัิ 213,000.00
ชมุชนไอกบูพูฒันาสขุภาวะอย่างยัง่ยืน

,คณะบคุคล
นายอบัดลุรอโอ๊ะ  บินสาและ

95 พทัลงุ 54-01622
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่บ้าน

สามหนอง หมู่ที่ 12 ตําบลชะมวง อําเภอควน
อนมุตัิ 201,225.00

โครงการชมุชนน่าอยู่ บ้านสามหนอง

,คณะบคุคล
นายเจริญ  เกตแุก้ว



96 สตลู 54-01623
พฒันาคณุภาพชีวิตตามวิถีคนเขาไคร สู่

ครอบครัวอบอุ่น ชมุชนน่าอยู่
อนมุตัิ 192,420.00

โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตตามวิถีคน

เขาไคร สูค่รอบครัวอบอุ่น ชมุชนน่าอยู่
นายรอสนนั  เสม็เลม็

97 สงขลา 54-01625 สร้างสขุภาวะผู้บริโภคตําบลควนรู อนมุตัิ 213,000.00
คณะบคุคลโครงการพฒันาระบบงาน

คุ้มครองผู้บริโภคตําบลควนรู
นายถัน่  จลุนวน

98 สงขลา 54-01626
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ตําบลหหูา

ใต้ อําเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา
อนมุตัิ 211,000.00

คณะบคุคลโครงการร่วมมือร่วมใจ

สร้างคหูาใต้สูช่มุชนสขุภาวะ
นายประกอบ  จนัทสวุรรณ

99 นคร 54-01627
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้นา่อยู่ หมู่บ้าน

บ้านตลาดบางจาก (บ้านบางดกุ)
อนมุตัิ 210,500.00

กลุม่แกนนําชมุชนพฒันาบ้านบางดกุ

หมู่ที่ 15 ต.คลองน้อย อ.ปากพนงั จ.
นางวาสนา  ณ นคร

100 นคร 54-01629 สีว่ยัสานสายใยรัก อนมุตัิ 212,950.00 โครงการสีว่ยัสานสายใยรัก,คณะบคุคล นางสาวสภุาวดี  เกลา

101 ปัตตานี 54-01630 จดัการขยะด้วยสองมือเราสูช่มุชนน่าอยู่ อนมุตัิ 213,000.00
โครงการกําจดัขยะด้วยสองมือเราสู่

ชมุชนน่าอยู่,คณะบคุคล
นางรอมละ  ราโมง

102 นคร 54-01632 บ้านเถลงิแจ่มใสใสใ่จสิง่แวดล้อม อนมุตัิ 203,950.00 ชมุชนบ้านเถลงิ,คณะบคุคล นายสมบรูณ์  อาพทัธนานนท์

103 นคร 54-01633 สขุภาวะดีตามวิถีสตรีมสุลมิ อนมุตัิ 113,000.00
โครงการสขุภาวะดีตามวิถีสตรีมสุลมิ

,คณะบคุคล
นางมาริณี  ทศัระเบียบ

104 สตลู 54-01634 ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ อบต.ท่าแพ อนมุตัิ 193,320.00
องค์การบริหารสว่นตําบลท่าแพ,คณะ

บคุคล
นายวรพงษ์  ฮะอรุา

105 ปัตตานี 54-01704
เสริมสร้างครัวเรือนต้นแบบในการจดัการขยะ

เพื่อชมุชนน่าอยู่ตําบลดอน อําเภอปะนาเระ
อนมุตัิ 213,000.00

องค์การบริหารสว่นตําบลดอน,คณะ

บคุคล
นางสาวพอพรรณ  บวัมาศ

106 นคร 54-01507
สง่เสริมความพอเพียง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อสขุภาวะชมุชน
อนมุตัิ 0.00 - นายประสทิธิ์  ชยันรุักษ์

107 นคร 54-01527
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่น ให้น่าอยู่ บ้าน

คลองสขุมุ หมู่ 1 ต.หลูอ่ง อ.ปากพนงั จ.
อนมุตัิ 0.00 - นายพรเทพ  เซ่งรักษา



108 สตลู 54-01542 มสุลมี๊ะนกัจดัการคนและขยะในชมุชน อนมุตัิ 0.00 - นายสาเรม  รอเกตุ

109 พทัลงุ 54-01576
แหลง่เรียนรู้อยู่ในสวนสมนุไพร ชมุชนบ้านหวั

ช้าง
อนมุตัิ 0.00 - นายจตพุล  ฝายเสม็

20,208,743.00

1 54-01485 เพื่อนพฒันานําพาสขุภาวะสูช่มุชน ไม่อนมุตัิ 0.00 - นายประหยดั  เกือ้กลู

2 54-01486
เยาวชนรุ่นใหม่ห่วงใยชมุชน ต.เกาะกลาง อ.

เกาะลนัตา จ.กระบี่
ไม่อนมุตัิ 0.00 - นายรัฐวฒุิ  เกือ้กลู

3 54-01498
พฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนด้วยการเป็น

ต้นกล้า จิตอาสาพฒันาชมุชน "ประสบสขุ"
ไม่อนมุตัิ 0.00 - นางสาวพชัรี  ศรีสรนยั

4 54-01505
เกษตรปลอดภัย นําสงัคมบ้านทุ่งหลวงสูส่ขุ

ภาวะท้องถิ่น
ไม่อนมุตัิ 0.00 - นายสมบรุณ์  เข็มทอง

5 54-01510
ชาวคลองลาํชะรวมใจ ร่วมคิด ร่วมสร้าง

สขุภาพแข็งแรง บ้านเรือนน่าอยู่ ประชามีสขุ

่

ไม่อนมุตัิ 0.00 - นายถนอม  เปาะทอง

6 54-01524
ร่วมสร้างชมุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน

ควนเพ็ง ตําบลโคกทราย อําเภอป่าบอน
ไม่อนมุตัิ 0.00 - นายพิน  บริรักษ์

7 54-01544
กระบวนการสร้างสขุภาพ 6 อ.สาํหรับคนทกุ

วยัแบบมีสว่นร่วม
ไม่อนมุตัิ 0.00

คณะกรรมการหมู่บ้าน บางนอนนอก

,กลุม่
นางสาวชตุิมาพร  วงษ์หล้า

8 54-01551 อาสาฯ ลดพฤติกรรมเสีย่ง เลีย่งโรคเบาหวาน ไม่อนมุตัิ 0.00 - นางสาวปาริฉตัร  โชติกมาศ

รวมโครงการ อนุมัติ 109 โครงการ



9 54-01579
ร่วมสร้างสงัคมน่าอยู่ ผู้บริโภคชะแล้ยคุใหม่ ใส่

ใจพิทกัษ์สทิธิ์ ตําบลชะแล้ อําเภอสงิหนคร
ไม่อนมุตัิ 0.00 - นายเจริญ  รัตนสวุรรณ

10 54-01596
ชมุชนน่าอยู่ศนูย์เรียนรู้มีชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่อนมุตัิ 0.00 - นายบญุธรรม  เมืองสนีุ่น

11 54-01602
สร้างกระบวนการเรียนรู้เยาวชนสูก่ารจดั

การศกึษาในชมุชนอย่างมีสว่นร่วม หมู่ที่ 3
ไม่อนมุตัิ 0.00 - นางสาวสคุนธ์ทิพย์  รักแก้ว

12 54-01609
ชมุชนร่วมเรียนรู้ มีสขุอยู่ดี วิถีพอเพียง ชมุชน

บ้านปรีชาทอง เทศบาลร่อนพิบลูย์ อ.ร่อน
ไม่อนมุตัิ 0.00 - นายสรุเชษฐ์  จลุภักดิ์

13 54-01618
พฒันาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาล

ตําบลปริก
ไม่อนมุตัิ 0.00 - นายสรุิยา  ยีขนุ

14 54-01631
สามร้อยกล้าใสใ่จสขุภาพตามเศรษฐกิจ

พอเพียง
ไม่อนมุตัิ 0.00 - นายประเสริฐ  ถือทอง

รวม โครงการไม่อนุมัติ 14 โครงการ


