
ที่ เลขที่ข้อตกลง รหสัโครงการ ชื่อโครงการ จงัหวดั งบอนุมตัิ ผูร้บัผิดชอบ เบอรโ์ทรศพัท์ พี่เลีย้ง

1 53-00-0932 53-01729 สรา้งหลงัสวนใหน้่าอยู่ ดว้ยนํ้าซาวขา้วกบัตลาดนดัขยะ ชมุพร 213,000.00 นางพรรณี  อฐิกอ 081-5880490 สมใจ ดว้งพบิูลย์

2 53-00-0941 53-01775 เสรมิศกัยภาพการบรหิารจดัการหมูบ่า้น เพื่อบา้นชอ่ง

สะทอ้นน่าอยู่ ต.บา้นควน อ.หลงัสวน จ.ชมุพร

ชมุพร 212,200.00 นายสเุมธ  นุ้ยพนิ 086-2836047 สมใจ ดว้งพบิูลย์

3 53-00-0935 53-01777 สรา้งคนพฒันาชมุชนทอ้งถิน่อย่างเป็นระบบ สูบ่า้นควน

น่าอยู่

ชมุพร 213,000.00 นายไพบลูย์  นุ้ยพนิ 086-2745431 สมใจ ดว้งพบิูลย์

4 53-00-0950 53-01707 เสรมิสรา้งครอบครวัสขุภาวะตน้แบบ หมู ่2 , 10 ตําบล

บา้นโพธิ ์อ.เมอืง จ.ตรงั

ตรงั 213,000.00 นางเพยีงพร  เอยีดสทีอง 087-4181953 สุวณี สมาธิ

5 53-00-0960 53-01748 ผูส้งูอายุพนัธุ์ใหม ่ใสใ่จสขุภาพ หมู ่1,2 ตําบลบา้นนา 

อําเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั

ตรงั 213,000.00 นางศทุธริตัน์  ณ พทัลุง 086-2675884 สุภาพร เชาวพอ้ง

6 -- 53-01779 เกษตรกรรมเอื้อไมตรใีนพื้นทีต่น้นํ้าเขาบรรทดั         ต.

ละมอ อ.นาโยง จ.ตรงั

ตรงั 184,200.00 นายสายญั  ทองสม 087-4181953 ชยัพร จนัทรห์อม

7 53-00-0961 53-01782 รวมพลงั ระดมความคดิ แกว้กิฤตสิขุภาพ หมูท่ี ่4 บา้น

พระมว่ง ตําบลนาเกลอื อําเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั

ตรงั 210,760.00 นายสมศกัดิ ์ กมูดุา 089-5889113 ประพนัธ ์วรรณบวร

8 53-00-1131 53-01773 สขุภาพด ีสิง่แวดลอ้มสมดลุ ชมุชนเขม็แขง็ บา้นมด

ตะนอย

ตรงั 213,000.00  นายเดาะ  ทะเลลกึ 087-2838619 ประพนัธ ์วรรณบวร

9 53-00-0956 53-01708 รว่มสรา้งชมุชนและทอ้งถิน่ใหน้่าอยู่ ชมุชนบา้นพรชุงิ 

หมูท่ี ่11 ตําบลหนิตก อําเภอรอ่นพบิลูย์  จงัหวดั

ี

นครศรธีรรมราช 203,300.00 นายไกรวรรณ์  อคัรกลุ 081-3045807 กําไล สมรกัษ,์        

สทิธพิรรณ เรอืงศกัดิ ์

10 53-00-0947 53-01723 คลนิิกชมุชน คนรกัสขุภาพ บา้นหวัลําภ ูหมู ่4 ตําบลหวั

ไทร อําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช

นครศรธีรรมราช 198,460.00 นางภษูณิศา  แกว้เนิน 082-8157233 กําไล สมรกัษ ์,      

สทิธพิรรณ เรอืงศกัดิ ์

11 53-00-0951 53-01724 รว่มสรา้งชมุชนและทอ้งถิน่ใหน้่าอยู่ บา้นเกาะเสอื ตําบล

คลองน้อย อําเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

นครศรธีรรมราช 180,000.00 นางนวลลดา  วชัโรบล ผญ.วนิยั

085-7889787

กําไล สมรกัษ,์       

สทิธพิรรณ เรอืงศกัดิ ์



12 53-00-0944 53-01771 แปลงตน้แบบเกษตรนาขา้วอนิทรยี์พื้นทีด่นิพรเุพื่อ

สขุภาพทีด่-ีมวีถิพีอเพยีง

นครศรธีรรมราช 206,180.00 นายธนพล  นาพนงั 081-6072078 อ.จํานง หนูนิล ,     

วเิชยีร ไทยเจรญิ

13 53-00-0959 53-01774 รว่มสรา้งชมุชนและทอ้งถิน่ใหน้่าอยู่ หมูบ่า้นหนองจกิ 

หมูท่ี ่2 ตําบลนาง อําเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช

นครศรธีรรมราช 180,450.00 นายอรณุ  ชมุเกตุ 089-8665363 อ.จํานง หนูนิล ,    

วเิชยีร ไทยเจรญิ

14 53-00-0953 53-01957 ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติดว้ยผกัปลอดสารพษิของชมุชนสอง

ศาสนา

นครศรธีรรมราช 209,200.00 นายชยัรตัน์ พรหมสวุรรณ์ 085-4774030 อ.จํานง หนูนิล ,    

วเิชยีร ไทยเจรญิ

15 53-00-0889 53-01710 ลดมลพษิผลติขา้วปลอดภยั พทัลุง 189,780.00 นายบญุรตัน์  หนูดว้ง 081-8978217 เสณี  จ่าวสิูตร

16 53-00-0883 53-01718 จดัการขยะในครอบครวั พทัลุง 64,710.00 นายดรณ์  พุมมาลี 086-2944226 สาทร สมพงศ์

17 53-00-0931 53-01722 ปลูกผกัปลอดสารอาหารปลอดภยับา้นแหลมจองถนน พทัลุง 103,400.00 นายประเสรฐิสดุ  โพธชิยั 089-9830547 ธราดล สุขวานิช

18 53-00-0893 53-01726 สรา้งกระบวนการเรยีนรูก้ารผลติและบรโิภคอาหาร

ปลอดภยัเพื่อสขุภาวะชมุชนทะเลน้อย

พทัลุง 118,780.00 นายเพยีร  หนูลาย 089-6720583 เสณี  จ่าวสิูตร

19 53-00-0937 53-01730 คนชมุชนอนุรกัษ์พนัธุ์ไมพ้ชืผกัทอ้งถิน่รูจ้กักนิ รูจ้กัใช ้

เพื่อสขุภาพ ตําบลโคกสกั อําเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลุง

พทัลุง 172,700.00 นายวโิรจน์  จนัทรน์ุ่น 084-8593596 ธราดล สุขวานิช

20 53-00-0952 53-01743 ฟื้นฟูและอนุรกัษ์คลองตลิง่ชนั ต.เขาย่า อ.ศรบีรรพต จ.

พทัลุง

พทัลุง 128,900.00 นายวชิยั  มชีู 081-0986598 อ.ไพฑูรย ์ทองสม

21 53-00-0929 53-01745 อนุรกัษ์ ฟื้นคนืชวีติ คลองวงัหนิ บา้นเกาะทงั ตําบลนา

โหนด อําเภอเมอืง จงัหวดัพทัลุง

พทัลุง 190,000.00 นางเตอืนใจ  สทิธบิรุ ี 089-8705152 อ.ไพฑูรย ์ทองสม

22 53-00-0873 53-01746 รว่มสรา้งชมุชนและทอ้งถิน่ใหน้่าอยู่เทศบาลตําบลเขาชยั

สน อําเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง

พทัลุง 212,000.00 นายอุดม  การะนนัต์ 087-2952160 ธราดล สุขวานิช

23 53-00-0905 53-01752 รว่มสรา้งชมุชนและทอ้งถิน่ใหน้่าอยู่บา้นหวัหนิ ตําบล

เกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลุง

พทัลุง 165,300.00 นายจริะ  ชชูว่ย 087-2947020 อ.จุฑารตัน์ สถริปญัญา



24 53-00-0898 53-01754 ชมุชนปลอดสารเคม ีประชาอยู่ดมีสีขุ บา้นหวัหร ัง่ ตําบล

ชะรดั อําเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง

พทัลุง 211,950.00 นายปิยเรศ  คงพรม 089-5980308 สาทร สมพงศ์

25 53-00-0948 53-01755 การจดัการขยะชมุชนคนคลองเฉลมิ ตําบลคลองเฉลมิ 

อําเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง

พทัลุง 210,000.00 นายสทิธศิกัดิ ์ สาระ

อาภรณ์

081-9631972,  

074-603586

สาทร สมพงศ์

26 53-00-0888 53-01765 ชมุชนโหล๊ะบา้รว่มจดัการตนเองเพื่อสขุภาวะ พทัลุง 140,300.00 นายเสรมิ  ชายอดี 089-9754980 สาทร สมพงศ์

27 53-00-0884 53-01766 ทํานาปลอดสารพษิอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

บา้นอา้ยใหญ่

พทัลุง 189,780.00 นายมติร  แกว้ขาํ 086-2944908, 

083-1939734

เสณี  จ่าวสิูตร

28 53-00-0890 53-01767 กา้วแรกทีด่อนนูด ดอนนูดน่าอยู่สูส่ขุภาวะทีด่ี พทัลุง 190,050.00 นายวริณุ  สขุนวล 081-2855085 เสณี จ่าวสิูตร

29 53-00-0885 53-01768 อนุรกัษ์คลองสะบา้ยอ้ย น่าดนู่ามองใหท้อ้งถิน่น่าอยู่ พทัลุง 163,625.00 นายอดลุย์  สขุนวล 081-5433261 อ.ไพฑูรย ์ทองสม

30 53-00-0886 53-01770 ปลูกพชืผกัไรส้ารพษิ สูช่วีติชมุชนห่างไกลโรค พทัลุง 172,500.00 นายสมนึก  เขท้อง 086-2933122 ธราดล สุขวานิช

31 53-00-0887 53-01778   พทัลุง 188,170.00 นางอําภยั  หนูเนียม 083-5322664 อ.ไพฑูรย ์ทองสม

32 53-00-1099 53-01751 ครอบครวัสขุสนัต์ สานฝนัสูช่มุชนและทอ้งถิน่น่าอยู่    อ.

ปากพะยูน

พทัลุง 202,000.00  นายนเรศ  หอมหวล 089-7729573 อ.จุฑารตัน์ สถริปญัญา

33 53-00-0993 53-01744 คนกาํพวนรว่มใจลดโรคเสีย่งดว้ยอาหารและยาพชื

สมนุไพร

ระนอง 171,000.00 นายวทิยา  สวุรรณสอง 081-8949940 กญัณภสั จนัทรท์อง

34 53-00-0892 53-01712 รว่มสรา้งชมุชนและทอ้งถิน่ใหน้่าอยู่บา้นบอ่ประดู ่หมู ่3 

ตําบลวดัจนัทร ์อําเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา

สงขลา 210,000.00 นายระนอง  ซุน้สวุรรณ 081-9597385 ธญัญามาศ  เทพญา

35 53-00-0871 53-01713 ชมุนุมตายายย่านสรา้งความสขุ (ภาวะ) ใตร้ม่พกิลุ  บา้น

วดัพกิลุ หมู ่6 ตําบลบอ่แดง อําเภอสทงิพระ จงัหวดั

สงขลา 185,100.00 นางปรชีา  ผดุผอ่ง 089-7350761 ธญัญามาศ  เทพญา



36 53-00-0902 53-01715 บา้นวดัเลยีบพอเพยีง ทํา กนิ อยู่ ใช ้ดว้ยปญัญา 

(หมูบ่า้นเกษตรปลอดสารพษิชวีติพอเพยีง) ตําบลชงิโค 

ิ ั ั

สงขลา 199,000.00 นายเรอืงวทิย์  ศรสีวุรรณ 084-9982938 สมชาย ละอองพนัธุ์

37 53-00-0977 53-01719 ชมุชนผกัพชืพื้นบา้นรกัษาสขุภาพ บา้นบอ่ประดู ่ตําบล

วดัจนัทร ์อําเภอสทงิพระ จงัหวดั   สงขลา

สงขลา 199,500.00 นางวล ี ไพบลูย์ 080-5423931 สมชาย ละอองพนัธุ์

38 53-00-0896 53-01725 หมูบ่า้นสมนุไพรสง่เสรมิสขุภาพ บา้นรดัป ูตําบลเชงิแส 

อําเภอกระแสสนิธุ์ จงัหวดัสงขลา

สงขลา 212,000.00 นางสาวสรุยี์รตัน์  ชยัเชือ้ 087-5724458 สมชาย ละอองพนัธุ์

39 53-00-0908 53-01728 คลนีิคครอบครวัฟื้นฟูภมูปิญัญาพื้นบา้นเพื่อสขุภาพบา้น

หวัยาง หมู ่1 ตําบลวดัจนัทร ์อําเภอสทงิพระ จงัหวดั

สงขลา 200,000.00 นายธานี  จติรสวุรรณ ปารชิาต ิสุขสุวรรณ

40 53-00-0991 53-01764 สวนสขุภาพบา้นปอ หมูท่ี ่4 ตําบลวดัจนัทร ์อําเภอสทงิ

พระ จงัหวดัสงขลา

สงขลา 136,000.00 นางพยอม  แกว้ประดบั 083-5357679 ปารชิาต ิสุขสุวรรณ

41 53-00-0943 53-01832 ลอ้มร ัว้ ลอ้มรกั สกดัโรคเรือ้รงัแบบเดก็เสรพีล สรุาษฎรธ์านี 136,400.00 นางอนงค ์ ฉิมใหญ่ 081-7282865 กญัณภสั จนัทรท์อง

42 53-00-1174 53-01717 ครอบครวัอบอุ่นชมุชนเป็นสขุ สรุาษฎรธ์านี 126,900.00 นายวชิยั  เขม็ทอง 081-5369923 กญัณภสั จนัทรท์อง


