โครงการที่ได้รับอนุมัติปี 2559
ลําดับที่
ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
1
ยาสูบ
59-00014
สถานการณ์ข้อมูลด้านสื่อสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของภาคีเครือข่ายในประเทศไทย
2
ยาสูบ
59-00032
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3

ยาสูบ

59-00033

4

ยาสูบ

59-00038

5
6

ยาสูบ
ยาสูบ

59-00046
59-00173

7
8
9
10

ยาสูบ
ยาสูบ
ยาสูบ
ยาสูบ

59-00185
59-00204
59-00235
59-00236

11

ยาสูบ

59-00239

12

ยาสูบ

59-00259

13

ยาสูบ

59-00266

14

ยาสูบ

59-00268

15

ยาสูบ

16

ผู้รับทุน
นายพิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ต.ค. 58

วันสิ้นสุด
15 ม.ค. 59

มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

1 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 60

15 มี.ค. 59

15 มี.ค. 60

15 พ.ย. 58

15 เม.ย. 59

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
นายพิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
บุคคล

1 ธ.ค. 58
9 ม.ค. 59

30 ก.ย. 59
31 ธ.ค. 59

บุคคล
บุคคล
บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

1 ก.พ. 59
10 ก.พ. 59
10 ก.พ. 59
1 มี.ค. 59

31 ม.ค. 60
31 มี.ค. 59
10 ก.ค. 59
28 ก.พ. 60

15 ก.พ. 59

15 ส.ค. 59

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 มี.ค. 59

31 ส.ค. 59

15 มี.ค. 59

15 มี.ค. 60

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

1 เม.ย. 59

31 มี.ค. 60

15 มี.ค. 59

15 ก.ย. 59

15 ส.ค. 59

14 ส.ค. 61

1 ก.ค. 59

31 ก.ค. 61

1 ก.ค. 59

31 ก.ค. 61

1 ก.ค. 59

31 ก.ค. 61

16 ก.ค. 59

15 ส.ค. 61

ผลของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ต่อการป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง
โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากร
ไทย ในจังหวัดอุบลราชธานี
ถอดบทเรียนชุมชนเกษตรทางเลือกผสมผสาน เพื่อสุขภาวะชาวจังหวัดพะเยา
มูลนิธิเพื่อนหญิง
การพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนไทยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
เสริมพลังให้ความรู้นักศึกษาและประชาชนเพื่อเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง
ปลอดบุหรี่
สนับสนุนการดําเนินงานควบคุมยาสูบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
กลั่นกรองและพัฒนาโครงร่างวิจัยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
สื่อสารออนไลน์ และผลิตสื่อรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก
สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ
ไทยหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล TRC E learning Class 3
ผลิตสื่อสนับสนุนเครือข่ายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ชัย กฤติยาภิชาตกุล
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
นางสาวสุนิดา ปรีชาวงษ์
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มหาวิทยาลัยมหิดล

59-00411

ผลของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 90% ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ
พฤติกรรมการขายบุหรี่ ณ ร้านค้าปลีก
ป้องกันการรุกคืบของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติในการยึดครองการผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบครบวงจรในประเทศไทย
คนเห็นคนละหมาดสร้างปัญญาลดปัจจัยเสี่ยง

ยาสูบ

59-00468

เครือข่ายกายภาพบําบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

สภากายภาพบําบัด

17

ยาสูบ

59-00470

พัฒนามาตรฐานและนวัตกรรมสําหรับบริการเลิกยาสูบในประเทศไทย

18

ยาสูบ

59-00471

บูรณาการไทย ไร้ควัน ไร้โรค

19

ยาสูบ

59-00472

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

20

ยาสูบ

59-00476

การควบคุมยาสูบแบบบูรณาการโดยพยาบาล

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม
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21

ชื่อแผน
ยาสูบ

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-00485
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่

ผู้รับทุน
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันเริ่มต้น
1 พ.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 เม.ย. 61

1 พ.ค. 59

30 เม.ย. 61

15 พ.ค. 59

15 พ.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

22

ยาสูบ

59-00487

พัฒนากําลังคนจังหวัดปลอดบุหรี่และสุรา

มูลนิธิสร้างสุขไทย

23

ยาสูบ

59-00563

มูลนิธิเพื่อนหญิง

24

ยาสูบ

59-00623

25
26
27
28

ยาสูบ
ยาสูบ
ยาสูบ
ยาสูบ

59-00666
59-00699
59-00836
59-00945

29

ยาสูบ

59-00954

เครือข่ายสตรีสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ปกป้องเด็ก เยาวชน
สตรี และครอบครัว จากพิษภัยบุหรี่
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ 1600 ผ่านเครือข่ายสาธารณสุขมุ่งสู่ประชาชนและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
การกําหนดประเด็นการวิจัยด้านปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญและผลกระทบต่อสุขภาพ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
สนับสนุนการดําเนินงานควบคุมยาสูบของเขตและจังหวัด
ศึกษาพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบด้วยเทคนิคระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และระบบ
การสํารวจระยะไกล ปี 59
ทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ

15 มิ.ย. 59

15 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์
กรมควบคุมโรค
กรมสรรพสามิต

องค์กรรัฐ
บุคคล
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

15 มิ.ย. 59
20 พ.ค. 59
1 ส.ค. 59
1 ก.ย. 59

14 มิ.ย. 60
30 ก.ย. 60
31 ก.ค. 60
31 มี.ค. 61

1 ส.ค. 59

31 ส.ค. 61

30

ยาสูบ

59-00955

เภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

16 ก.ค. 59

15 ก.ย. 61

31
32

ยาสูบ
ยาสูบ

59-00956
59-00968

33

ยาสูบ

59-01004

การพัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ
จัดประชุมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสนับสนุนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิก
บุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ส่งเสริมและป้องกัน คนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

15 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59

14 ธ.ค. 60
15 ก.ย. 59

15 ส.ค. 59

15 ก.พ. 61

34
35
36

ยาสูบ
ยาสูบ
ยาสูบ

59-01244
59-01245
59-01281

พัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีที่2
สนับสนุนเพื่อพัฒนางานควบคุมยาสูบสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่
QuitForKing : ผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมเลิกบุหรี่ทั่วไทย

1 ส.ค. 59
1 ส.ค. 59
15 ก.ค. 59

30 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
15 ก.ค. 60

37

ยาสูบ

59-01346

38

ยาสูบ

59-01362

ส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถาน
ประกอบการ
จัดการความรู้และสร้างความตระหนักของสมาคมวิชาชีพสุขภาพและเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในการสื่อสารความเสี่ยงโรค NCDs

6 ส.ค. 59

6 ก.ค. 61

2 ส.ค. 59

2 ส.ค. 60

39

ยาสูบ

59-01430

ปกป้อง Generation Z จากการสูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

1 ส.ค. 59

31 ธ.ค. 60

40

ยาสูบ

59-01502

สัมมนาระดับอาเซียนเรื่องจังหวัดปลอดบุหรี่

มูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่

1 ส.ค. 59

30 พ.ย. 59

41

ยาสูบ

59-01532

วันแม่แห่งชาติ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เพื่อแม่

มูลนิธิเพื่อนหญิง

5 ส.ค. 59

5 พ.ย. 59

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
นางกาญจนา พุ่มพวย
บุคคล
มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศ มูลนิธิ/องค์กร
ไทย
สาธารณประโยชน์
กรมควบคุมโรค
องค์กรรัฐ
กรมควบคุมโรค
องค์กรรัฐ
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิ/องค์กร
(ประเทศไทย)
สาธารณประโยชน์
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย มูลนิธิ/องค์กร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ สาธารณประโยชน์
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
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42

ชื่อแผน
ยาสูบ

43

ยาสูบ

44

แอลกอฮอล์

45

แอลกอฮอล์

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-02237
ศึกษาและพัฒนารูปแบบการบูรณาการการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับบุหรี่-เหล้า-อาหาร-ออกกําลังกาย-ยาเสพติด ในพื้นที่ระดับจังหวัด
59-02946
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ รวมพลังสมาพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนโครงการ ๓
ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
59-00048
การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานสําหรับการประเมินสถานการณ์พฤติกรรมที่มีผลต่อสุข
ภาวะของประชาชนไทย
59-00176
ร่วมสร้างเมืองปัวให้น่าอยู่ ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ด้วยเค้าท์ดาวน์ปลอดเหล้าเบียร์

46
47
48
49
50
51
52

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00191
59-00192
59-00193
59-00194
59-00195
59-00196
59-00197

53
54

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

55

ผู้รับทุน
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

วันเริ่มต้น
1 ต.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 ก.ย. 61

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
นายศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

1 ต.ค. 59

31 พ.ค. 60

20 พ.ย. 58

19 ก.ย. 59

เทศบาลตําบลปัว

องค์กรรัฐ

29 ธ.ค. 58

31 มี.ค. 59

ประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงภาคเหนือตอนบน
ประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงภาคเหนือตอนล่าง
ประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงภาคอีสานตอนบน
ประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงภาคอีสานตอนล่าง
ประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงภาคกลาง
ประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงภาคตะวันออก
ประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงภาคตะวันตก

นายธงชัย ยงยืน
นายสอน ขําปลอด
นายนิรุจน์ อุทธา
นายบํารุง เป็นสุข
นายทนงชัย บูรณพิสุทธิ์
นายเฉลิมเกียรติ จอมแก้ว
มูลนิธิประชาคมราชบุรี

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

59-00198
59-00210

ประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงภาคใต้ตอนบน
พัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายองอาจ พรหมมงคล
มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
30 เม.ย. 60

แอลกอฮอล์

59-00237

ภาคประชาสังคมร่วมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มูลนิธิวิถีสุข

1 เม.ย. 59

30 เม.ย. 62

56

แอลกอฮอล์

59-00276

รณรงค์ขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ําปลอดเหล้า

มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม

1 มี.ค. 59

31 ก.ค. 59

57
58
59
60

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00490
59-00503
59-00506
59-00507

ติดตาม สนับสนุนยุทธศาสตร์สถานศึกษาปลอดเหล้า ปี 59
พัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์
ตักสิลา มหาสงกรานต์ถนนข้าวเม่าปลอดเหล้า ปลอดภัย จังหวัดมหาสารคาม
บ้านไร่วันวาน สงกรานต์งานวัด เทศบาลตําบลบ้านไร่ สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

นายคํารณ ชูเดชา
นางชรัมพร อัยสานนท์
สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านไร่

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
บุคคล
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 เม.ย. 59
1 เม.ย. 59

30 เม.ย. 60
30 เม.ย. 60
30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59

61

แอลกอฮอล์

59-00508

จัดงานประเพณีสงกรานต์ม่วนชื่นเมืองเกินร้อย ถนนข้าวหอมมะลิปลอดแอลกอฮอล์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

องค์กรรัฐ

7 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59

62
63
64

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00510
59-00511
59-00512

เทศบาลเมืองน่าน
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
สํานักงานเทศบาลนครขอนแก่น

องค์กรรัฐ
บุคคล
องค์กรรัฐ

1 เม.ย. 59
1 เม.ย. 59
1 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59

65
66

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00513
59-00514

งานประเพณีสงกรานต์ (ถนนข้าวแต๋น) ปลอดเหล้า-เบียร์
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ถนนเข้าเย็น สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว สนุกได้ไร้
แอลกอฮอล์
ประเพณีสงกรานต์เชียงคาน สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์ จังหวัดเลย
หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล์

30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00515
59-00516

อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ไร้แอลกอฮอล์
ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 เม.ย. 59
1 เม.ย. 59

67
68

เทศบาลตําบลเชียงคาน จังหวัดเลย
สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลนครเชียงใหม่

1 เม.ย. 59
1 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59
31 ก.ค. 59
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69

ชื่อแผน
แอลกอฮอล์

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-00519
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ถนนข้าวเกรียบงาดําปลอดเหล้า สนุก
สุขใจไร้แอลกอฮอล์
59-00520
เที่ยวสงกรานต์ถนนข้าวสุก สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ สวมใส่ผ้าไทยลายดอก
บอกลาสายเดี่ยว
59-00521
ย้อนยุคปีใหม่ไทย เบิกบานใจ ในเมืองพระอินทร์ (ถนนข้าวก้นบาตร)
59-00522
งานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสกลนครเล่นสงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอน
วัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์
59-00523
ส่งเสริมการถ่ายทอดค่านิยม วิถีชีวิต และความเป็นไทยเทศกาลสงกรานต์ เล่นน้ํา
อย่างรู้คุณค่า สนุกสนานไร้แอลกอฮอล์ บนถนนข้าวผัวหลง จังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้รับทุน
เทศบาลเมืองตาก

ประเภทผู้รับทุน
องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
1 เม.ย. 59

วันสิ้นสุด
30 มิ.ย. 59

70

แอลกอฮอล์

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

องค์กรรัฐ

1 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59

71
72

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

นายสกล มาระโรจน์
เทศบาลนครสกลนคร

บุคคล
องค์กรรัฐ

1 เม.ย. 59
2 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59

73

แอลกอฮอล์

นายทวีศักดิ์ เจือจารย์

บุคคล

4 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59

74

แอลกอฮอล์

59-00524

เทศบาลเมืองชุมพร

องค์กรรัฐ

7 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59

75

แอลกอฮอล์

59-00525

นายโชคดี พรหมรักษา

บุคคล

8 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59

76
77
78

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00527
59-00528
59-00529

เทศบาลเมืองปัตตานี
นางดวงพร อิฐรัตน์
นางมยุรี ศรีนาค

องค์กรรัฐ
บุคคล
บุคคล

7 เม.ย. 59
7 เม.ย. 59
7 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59

79

แอลกอฮอล์

59-00530

มูลนิธิไทยทรงดําแห่งประเทศไทย

7 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง
นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร
นางกมล ตั้งรักษ์เมือง

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
บุคคล
บุคคล

80
81
82

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00531
59-00532
59-00533

83
84
85
86
87

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00534
59-00535
59-00536
59-00537
59-00541

88
89
90
91

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00543
59-00544
59-00561
59-00565

วัฒนธรรมสงกรานต์ไทยมอญ ลุ่มน้ําแม่กลอง สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์
No Alcohol Power of Alcohol - free community, Nongprachaksilapakom
Park, Udonthani
สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี
สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนปลอดภัย ห่วงใยชีวิต ถนนข้าวสวย
สงกรานต์สังขละบุรี ไม่มีแอลกอฮอล์
ประเพณีสงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ําปลอดเหล้า ถนนข้าวปุก
ประเพณีสงกรานต์ ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา ร่วม
รณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่
ศึกษาต้นทุนงานป้องกันการเสพติดในกลุ่มเยาวชน
สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ําน้อย ณ บางลําพู
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคตะวันออกปีที่2
เด็กไทยคิดไต้ ต้านภัยสังคม

7 เม.ย. 59
7 เม.ย. 59
7 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59

เทศบาลเมืองจันทบุรี
นายวิสุทธิ์ อาสน์สถิตย์
เทศบาลตําบลวังกะ
นายธนกร ขันซ้าย
เทศบาลเมืองแพร่

องค์กรรัฐ
บุคคล
องค์กรรัฐ
บุคคล
องค์กรรัฐ

7 เม.ย. 59
7 เม.ย. 59
7 เม.ย. 59
7 เม.ย. 59
7 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59

บริษัท ซูเปอร์โพล จํากัด
นางสาวปานทิพย์ ลิกขะไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มูลนิธิวิถีสุข

13 เม.ย. 59
7 เม.ย. 59
10 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 ต.ค. 59
30 มิ.ย. 59
30 เม.ย. 60
30 เม.ย. 60

แผนยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และจังหวัดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดร้อยเอ็ด นายปรีชา แสนรัตน์

องค์กรเอกชน
บุคคล
องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

92

แอลกอฮอล์

59-00673

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

93
94

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00674
59-00675

ประชาคมจังหวัดมหาสารคามลดปัจจัยเสี่ยงและยุทธศาสตร์ควบคุมแอลกอฮอล์
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสกลนคร

บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เทศบาลเมืองชุมพร (สงกรานต์ประหยัดน้ํา ปลอดภัย
ไร้แอลกอฮอล์ สุขเสมอที่ชุมพร)
สืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ ประหยัดน้ํา แต่งไทย สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์ ณ
ถนนดินสอพอง จังหวัดลพบุรี
สงกรานต์ ถนนข้าวยํา ไร้แอลกอฮอล์
ถนนข้าวโพดปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ําปลอดเหล้า
ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ําปลอดเหล้า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ขอ ลด ละ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งานบุญประเพณีสงกรานต์ไทยทรงดํา

นายบุญชอบ สิงห์คํา
นายสุรพล สายคําภา
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95
96

ชื่อแผน
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-00676
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดตาก
59-00677
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช

97
98
99

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00678
59-00679
59-00680

100
101
102
103
104

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

105

ผู้รับทุน
นางศิวะพร คงทรัพย์
นายวรวุฒิ ประสารพจน์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดชุมพร
นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดพิษณุโลก
นายประดับ สุริยะ
จังหวัดยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสําเริง บุญแจ้ง

บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

59-00681
59-00682
59-00683
59-00684
59-00685

จังหวัดยุทธศาสตร์ปัจจัยเสี่ยงควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสิงห์บุรี
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดเลย
พัฒนายุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสุรินทร์
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น

นายบุญธรรม กันเกตุ
นายพิศณุ คล้ายทิม
นายศักดา เชื้ออินทร์
นางสาวธนพร บางบัวงาม
นางสุจิตรา อุทธา

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

แอลกอฮอล์

59-00688

นายวิรัตน์ สุขกุล

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

106
107
108

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00689
59-00690
59-00692

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์
นายสุรชัย สินสวัสดิ์
นางสาวอรุณี ชํานาญยา

บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

109
110

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00704
59-00705

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัด
อํานาจเจริญ
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดยุทธศาสตร์ เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยเสี่ยง
จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดเชียงราย

บุคคล
บุคคล

5 พ.ค. 59
5 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

111
112
113

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00706
59-00707
59-00714

บุคคล
บุคคล
บุคคล

5 พ.ค. 59
5 พ.ค. 59
15 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

114
115
116

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-00715
59-00740
59-00744

บุคคล
บุคคล
บุคคล

15 พ.ค. 59
15 พ.ค. 59
20 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
19 มิ.ย. 60

117

แอลกอฮอล์

59-00746

31 พ.ค. 60

แอลกอฮอล์

59-00944

1 ก.ค. 59

30 มิ.ย. 60

119

แอลกอฮอล์

59-00967

15 มิ.ย. 59

15 มิ.ย. 60

120
121

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-01246
59-01257

พัฒนาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีที่2

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
บุคคล

1 มิ.ย. 59

118

นางสาวศิริวรรณ อํานวยสินสิริ
พระครูประภาสพนารักษ์(สายัณห์ เชื้อ
เต๊อะ)
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดแพร่
นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่
พระครูสมุห์วิเชียร ทายะติ
จังหวัดยุทธศาสตร์สร้างพลังเครือข่าย สืบสานประเพณี ปลอดเหล้า-เบียร์ และปัจจัย นางสาวเยาวลักษณ์ อนุรักษ์
เสี่ยง คืนความสุขสู่คนน่าน
จังหวัดยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลําปาง
พระสาธิต โปธาเศษ
จังหวัดยุทธศาสตร์ปัจจัยเสี่ยงควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลพบุรี
นายปัญญา ยงยิ่ง
ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสุโขทัย
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดาสายัน บวบ
ขม
บูรณาการป้องกันนักดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ เข้าสู่ระบบการศึกษาสังกัดสํานักงาน
มูลนิธิวิถีสุข
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่และอบายมุข
มูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและ
สาธารณประโยชน์
3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

16 ก.ค. 59
1 ก.ย. 59

15 ก.ย. 60
31 ส.ค. 60

กรมควบคุมโรค
นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่น
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ลําดับที่
122
123

ชื่อแผน
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

ผู้รับทุน
นายธีรภัทร์ คหะวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล
องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
1 ส.ค. 59
15 ส.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 ก.ย. 61
14 ต.ค. 60

แอลกอฮอล์

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-01364
พลังเยาวชนผลักดันนโยบายควบคุมสุรา
59-01506
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ปีที่2)
59-01507
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคอีสานตอนล่าง (ปีที่2)

124

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

องค์กรรัฐ

15 ส.ค. 59

14 ต.ค. 60

125
126

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-02782
59-02875

รณรงค์ตลาดสดงดเหล้าครบพรรษาและประกวดสุนทรพจน์
ชื่นชมยกย่องคนและชุมชนสู้เหล้าในช่วงเข้าพรรษาระดับอําเภอ

นายชนินทร์ จันทรส
มูลนิธิวิถีสุข

1 ก.ย. 59
1 ต.ค. 59

30 พ.ย. 59
28 ก.พ. 60

127
128

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-02892
59-02901

การประกวดหนังสั้น อาชีวะทําดี
สํารวจความชุกการเสพติดสาร บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และ การเสพติดเชิงพฤติกรรม
กรณีศึกษาตัวอย่างเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง12 – 24 ปี ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ

นายบุรินทร์ทร แซ่ล้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59

129
130

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์

59-02902
59-02904

ศึกษาต้นทุนงานเด็กและเยาวชนในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สํารวจทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มประชากรเฉพาะต่อมาตรการและผลกระทบของ นายมฤษฎ์ แก้วจินดา
การควบคุมร้านเหล้ารอบสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง

องค์กรรัฐ
บุคคล

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 60
30 พ.ย. 59

131
132

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-00086
59-00093

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย
รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

บุคคล
บุคคล

14 พ.ย. 58
1 ก.พ. 59

29 ก.พ. 59
31 มี.ค. 60

133
134

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-00245
59-00504

สนับสนุนการดําเนินงานภาคนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนน
พัฒนาสื่อหนังสือเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในระดับจิตใต้สํานึก เพื่อป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยง
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนหยุดพนัน
ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายชูวิทย์ จันทรส
มูลนิธิเมาไม่ขับ

16 ก.พ. 59
1 เม.ย. 59

15 ต.ค. 60
31 พ.ค. 60

135

ความปลอดภัย

59-00659

ดร.เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์

22 เม.ย. 59

31 ส.ค. 59

136

ความปลอดภัย

59-00771

นางธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก

บุคคล

19 พ.ค. 59

17 ธ.ค. 59

137

ความปลอดภัย

59-00833

ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานของแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรในระดับจังหวัด (สอจร.)
การวิจัยเพื่อทดสอบและประเมินผลชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพนันสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาการพนันฟุตบอลยูโร 2016 ในสื่อหลักและสื่อออนไลน์

บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

20 พ.ค. 59

31 ส.ค. 59

138
139
140
141

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-00990
59-00991
59-01006
59-01528

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
พัฒนาเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
ศูนย์วิชาการด้านภัยพิบัติ
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธนากร คมกฤส
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน

1 ก.ย. 59
1 ก.ย. 59
1 ส.ค. 59
1 ก.ย. 59

30 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
30 ก.ย. 61
31 ต.ค. 61

142

ความปลอดภัย

59-01529

หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน

มูลนิธิไทยโรดส์

1 ต.ค. 59

30 พ.ย. 61

143

ความปลอดภัย

59-01867

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

144

ความปลอดภัย

59-01929

วิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินบรรยากาศความปลอดภัยทางถนนเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับจังหวัด
ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
บุคคล
องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย

บุคคล

1 ต.ค. 59

30 พ.ย. 60
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ลําดับที่
145

ชื่อแผน
ความปลอดภัย

รหัสโครงการ
59-01934
ใส่หมวกให้น้อง

ชื่อโครงการ

ผู้รับทุน

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ต.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 มี.ค. 61

146

ความปลอดภัย

59-01939

147
148

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-01988
59-02018

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมี
นางสาวพรทิพภา สุริยะ
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
พลังเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
นางสาวเครือมาศ ศรีจันทร์
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

30 เม.ย. 61
30 พ.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 พ.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 พ.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 พ.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 พ.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 พ.ย. 61

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางไพรัช วัฒนกุล
ดร.เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์

บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
บุคคล
บุคคล

149

ความปลอดภัย

59-02021

เสริมสร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อรถโดยสารปลอดภัย ภาคกลาง

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

150

ความปลอดภัย

59-02022

เสริมสร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อรถโดยสารปลอดภัย ภาคตะวันตก

สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก

151

ความปลอดภัย

59-02023

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

152

ความปลอดภัย

59-02024

153

ความปลอดภัย

59-02025

154

ความปลอดภัย

59-02026

เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภคเพื่อพัฒนารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย
ภาคเหนือ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
ภาคใต้
เสริมความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภคเฝ้าระวังความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะภาค
อีสาน
คนอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน

155
156
157

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-02028
59-02029
59-02031

ประเมินผลแผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ละหมาดสร้างปัญญาลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
การทบทวนและประเมินโครงการขับเคลื่อนหมออนามัยพัฒนาเครือข่ายทางปัญญา
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน (บุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคเรื้อรัง)

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

30 มิ.ย. 60
30 พ.ย. 60
31 ต.ค. 60

158

ความปลอดภัย

59-02106

159
160

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-02110
59-02113

161

ความปลอดภัย

59-02406

162
163
164
165

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-02407
59-02408
59-02409
59-02410

พัฒนากลไกและภาคีความร่วมมือจัดการภัยพิบัติ ด้วยความรู้เชิงปฏิบัติการ
(Practical Knowledge) และกระบวนการเรียนรู้นโยบาย (Policy learning)
สื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
สนับสนุนครอบครัวชุมชนปรับตัวท่ามกลางภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคเหนือตอนล่าง
สนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอ
จร.) ภาคเหนือตอนบน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.)ภาคเหนือตอนล่าง
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคอีสานตอนบน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) อีสานตอนล่าง
สนับสนุนการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคกลาง

มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ (ประเทศไทย)
นางชามานันท์ สุจริตกุล
นายสาคร สงมา

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
บุคคล

1 ก.ย. 59

30 เม.ย. 61

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 61
31 ก.ค. 61

นางพิมพ์จันทร์ โพธิ์สาวัง

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 61

นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร
พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขํา

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61

166
167

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-02411
59-02412

สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคตะวันออก
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคใต้

นางสาวดนุลดา จามจุรี
นางอรชร อัฐทวีลาภ

บุคคล
บุคคล

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61

มูลนิธิเมาไม่ขับ

สมาคมผู้บริโภคสงขลา
สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม
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ลําดับที่
168

ชื่อแผน
ความปลอดภัย

ผู้รับทุน
มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ความปลอดภัย

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-02413
รวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนนของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา
59-02414
สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

169

วันเริ่มต้น
1 ต.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 61

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

กรมควบคุมโรค

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

170

ความปลอดภัย

59-02415

บูรณาการเครือข่ายขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

สมาคมหมออนามัย

171

ความปลอดภัย

59-02416

172

ความปลอดภัย

59-02418

173
174

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-02419
59-02420

175
176

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-02421
59-02433

177

ความปลอดภัย

59-02637

ศูนย์ความร่วมมือการมีและใช้ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บ จาก
การจราจรทางถนนพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในกรุงเทพมหานครด้วยแผนที่เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง
พัฒนากลไกศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี
พัฒนากลไกศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ด (ศปถ.จังหวัด
ต้นแบบ)
พัฒนากลไกศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลําปาง
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ
หนุนเสริมศักยภาพและบูรณาการเครือข่ายเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

1 ต.ค. 59

30 พ.ย. 60

นายอรวิทย์ เหมะจุฑา

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นายเพิ่มศักดิ์ วิเชียรชัยยะ
นางสุภาภรณ์ ทัศนพงศ์

บุคคล
บุคคล

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60
31 ต.ค. 60

นายอนุวัช สายตํา
สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม

บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

1 ต.ค. 59
20 ก.ย. 59

31 ต.ค. 60
19 พ.ย. 60

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

178
179

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

59-02642
59-02894

สานพลังตํารวจควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (พื้นที่ภาคอีสาน)
พัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน

นางพรเพ็ญ โสมาบุตร
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

1 ต.ค. 59
15 ก.ย. 59

31 ต.ค. 60
15 พ.ค. 61

180

ปัจจัยเสี่ยง

59-00021

นางเพ็ญพักตร์ อุทิศ

181

ปัจจัยเสี่ยง

59-00321

182

ปัจจัยเสี่ยง

59-00713

183

ปัจจัยเสี่ยง

59-00824

บทเรียนแห่งความสําเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ตันแบบการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนด้านวิชาการและการพัฒนานโยบายเพื่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย
พัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคตะวันตก

15 พ.ย. 58

31 ส.ค. 59

16 มี.ค. 59

15 มี.ค. 61

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 61

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 61

184

ปัจจัยเสี่ยง

59-00825

พัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคเหนือ

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 61

185

ปัจจัยเสี่ยง

59-00826

พัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคใต้

สมาคมผู้บริโภคสงขลา

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 61

186

ปัจจัยเสี่ยง

59-00827

187

ปัจจัยเสี่ยง

59-00828

พัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาค
ตะวันออก
พัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคอีสาน

ห้างหุ้นส่วนสามัญศูนย์คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคภาคตะวันออก
สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 61

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 61

188

ปัจจัยเสี่ยง

59-00829

พัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคกลาง

คณะบุคคลศูนย์ประเด็นเครือข่าย
ผู้หญิงเพื่อสุขภาพ

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 61

มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน

มูลนิธิบูรณะนิเวศ
นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
คณะบุคคล
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ลําดับที่
189

ชื่อแผน
ปัจจัยเสี่ยง

190

ปัจจัยเสี่ยง

191

ปัจจัยเสี่ยง

192
193

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-00830
พัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรุงเทพมหานคร
59-00985
ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและ
ระบบยา
59-00988
การประเมินทบทวนผลการดําเนินงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตในประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
59-01615
พัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
59-02790
พัฒนาหลักสูตรและนําร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาใน 10 จังหวัด

194

ปัจจัยเสี่ยง

59-02799

ยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดอุบลราชธานี

195
196

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

59-02800
59-02801

ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดลพบุรี
ยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกําแพงเพชร

197

ปัจจัยเสี่ยง

59-02903

198

ปัจจัยเสี่ยง

59-02961

199

ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ

59-00082

ขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การหนุนเสริมการทํางานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในจังหวัดกําแพงเพชร ลพบุรีและ
รศ.ดร.สุคนธา คงศีล
อุบลราชธานี
พัฒนาระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

59-00124

สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน

59-00161

พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
สถาบันวิจัยสังคม
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

59-00165

ประสานและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเรือนจําสุขภาวะ

สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม

59-00271

เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อสุขภาวะของคนทั้งมวล

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

59-00473

สนับสนุนการพัฒนาร่างระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตาม
ยุทธศาสตร์เชิงรุก
พัฒนากลไกและแนวทางเพื่อจัดทําฐานข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยสังคมที่กําหนด
สุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น
จัดการความรู้และถอดบทเรียนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ระดับพื้นที่
การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการให้บริการการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี

200
201
202
203
204
205
206
207
208

59-00482
59-00542
59-00643
59-00647

ผู้รับทุน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

วันเริ่มต้น
1 ก.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 มิ.ย. 61

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

1 ส.ค. 59

31 ธ.ค. 59

นายสมบัติ เหสกุล

บุคคล

1 ก.ค. 59

30 พ.ย. 59

กรมสุขภาพจิต
มูลนิธิแพธทูเฮลท์

องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
1 พ.ย. 59

30 ก.ย. 61
31 ต.ค. 61

30 ก.ย. 59

30 ก.ย. 62

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

30 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59

30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62

องค์กรรัฐ

15 ต.ค. 59

15 ต.ค. 61

บุคคล

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 60

องค์กรรัฐ

1 มี.ค. 59

31 ส.ค. 60

องค์กรรัฐ

2 พ.ค. 59

30 เม.ย. 61

1 ก.พ. 59

31 ม.ค. 61

1 เม.ย. 59

30 ก.ย. 60

1 เม.ย. 59

16 เม.ย. 61

นายไพศาล ลิ้มสถิตย์

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

1 เม.ย. 59

31 ส.ค. 59

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ
ผู้หญิง
มหาวิทยาลัยนครพนม

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ส.ค. 59

30 เม.ย. 60

1 ก.ค. 59

30 มิ.ย. 61

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

29 มิ.ย. 59

30 มิ.ย. 61

1 ส.ค. 59

31 ก.ค. 60

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร
จังหวัดอุดรธานี
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ลําดับที่
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

226

ชื่อแผน
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ

ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-00772
สร้างเสริมเครือข่ายสุขภาวะผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กกําพร้า และระบบข้อมูลในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้
59-00775
พัฒนาและสร้างเสริมเครือข่ายเพื่อสุขภาวะของเด็กกําพร้า และเยาวชนมุสลิมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้
59-00776
ส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นชมรมต้นแบบพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาวะ
59-00831
สุขภาวะผู้หญิง: การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศ

ผู้รับทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเภทผู้รับทุน
องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
15 ส.ค. 59

วันสิ้นสุด
15 ส.ค. 61

เทศบาลตําบลเตราะบอน

องค์กรรัฐ

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 61

คณะบุคคล กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
สมาคมเพศวิถีศึกษา

คณะบุคคล

1 ส.ค. 59

30 ก.ย. 60

25 ก.ค. 59

30 มิ.ย. 61

1 ส.ค. 59

31 ก.ค. 61

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 61

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 62

15 ส.ค. 59

30 ก.ย. 60

1 ก.ย. 59

28 ก.พ. 61

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

1 ต.ค. 59

15 มี.ค. 61

1 ส.ค. 59

31 มี.ค. 61

59-01282

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
พัฒนาและเสริมศักยภาพระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวโดย
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
มูลนิธิ/องค์กร
ชุมชนเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว
สาธารณประโยชน์
สร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ และผู้ปกครอง
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกกรุง มูลนิธิ/องค์กร
เทพมหานคร
สาธารณประโยชน์
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบูรณาการบริการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
องค์กรรัฐ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เสริมศักยภาพกลไกและสานพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย คณะ
องค์กรรัฐ
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
เภสัชศาสตร์
พัฒนาความพิการเป็นศูนย์: ยกระดับหน่วยจัดการกลางและหน่วยบริการระดับพื้นที่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน
มูลนิธิ/องค์กร
พิการ
สาธารณประโยชน์
สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
การพัฒนาและขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน
มูลนิธิ/องค์กร
พิการ
สาธารณประโยชน์
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ มูลนิธิ/องค์กร
ไทย
สาธารณประโยชน์
พัฒนาศักยภาพผู้นําและกลไกการนํานโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มแรงงาน สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
นอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด
ยั่งยืน
จัดการความรู้เพื่อการขยายผลและพัฒนากระบวนการเชิงนโยบายการสร้างเสริมสุข สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ มูลนิธิ/องค์กร
ภาวะแรงงานนอกระบบ
ยั่งยืน
สาธารณประโยชน์
สร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีจังหวัดขอนแก่น
มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์
มูลนิธิ/องค์กร
เน็ท) สํานักงานภาคอีสาน
สาธารณประโยชน์
ขับเคลื่อนกลไกการสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงพิการในพื้นที่นําร่อง
นางสาวเทวธิดา ขันคามโภชก์
บุคคล

1 ส.ค. 59

31 พ.ค. 60

59-01284

ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิมจังหวัดปัตตานี

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศ มูลนิธิ/องค์กร
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนค สาธารณประโยชน์
รินทราบรมราชชนนี

3 ต.ค. 59

28 ก.พ. 61

59-01285

ฟื้นฟูกฎจารีตและแก้ไขปัญหาความรุนแรง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้หญิงและ
เด็กชาวม้ง

สมาคมม้ง

1 ส.ค. 59

31 มี.ค. 61

59-00832
59-00928
59-00929
59-00937
59-00975
59-01009
59-01011
59-01228
59-01233
59-01234
59-01237

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
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ลําดับที่
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

ชื่อแผน
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-01286
วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจํา

ผู้รับทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทผู้รับทุน
องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
1 พ.ย. 59

วันสิ้นสุด
30 เม.ย. 61

59-01443

พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเครือข่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมไทย

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

1 ต.ค. 59

31 ธ.ค. 60

59-01456

การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยองค์กรปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
ส่วนท้องถิ่น
เสริมศักยภาพและการบริหารกลุ่มกลไกเครือข่ายชุมชนเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่และวิถีชีวิต ห้างหุ้นส่วนสามัญอรุณอินสยาม
สุขภาวะในบริบทชุมชนพื้นที่ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สร้างเสริมสุขภาพบนฐานเพศภาวะสําหรับพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

31 ม.ค. 61

องค์กรเอกชน

15 ก.ย. 59

15 ต.ค. 60

องค์กรรัฐ

1 ก.ย. 59

28 ก.พ. 61

บุคคล

1 ส.ค. 59

31 มี.ค. 61

59-01461

เสริมศักยภาพผู้หญิงและกลไกชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะผู้หญิงบนฐานความเป็น นางจงรักษ์ สีหะวงษ์
ธรรมทางเพศ
พัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผู้หญิงทอผ้า
นางสาวณภาภัช ควรดี

บุคคล

1 ก.ย. 59

28 ก.พ. 61

59-01462

พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ

นางสาววรางคณา ชัชเวช

บุคคล

1 ก.ย. 59

28 ก.พ. 61

59-01463

พัฒนาต้นแบบการจัดการปัญหาคุกคามทางเพศในที่ทํางานองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
เสริมศักยภาพตํารวจหญิงเพื่อการคุ้มครองเด็กและสตรี

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

องค์กรรัฐ

1 ก.ย. 59

28 ก.พ. 61

นางสาวปวีณา เอกฉัตร

บุคคล

1 ก.ย. 59

28 ก.พ. 61

นางสาวสมพร รุ่งเรืองกลกิจ

บุคคล

1 ก.ย. 59

28 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

31 ม.ค. 61

นางสาวเทวธิดา ขันคามโภชก์

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ก.ค. 61

59-01468

พัฒนารูปแบบงานส่งเสริมป้องกันและบําบัดรักษาโรคซึมเศร้าที่มีความละเอียดอ่อน
ด้านเพศภาวะ
สนับสนุนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลใน
ครอบครัว
ติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและกลุ่มโครงการสุข
ภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
พัฒนาระบบการบําบัดรักษาที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดฝิ่นในพื้นที่แนวชายแดน

นายจิรพงศ์ อุทัยศิลป์

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ธ.ค. 60

59-01469

พัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและการจัดการด้านสุขภาพสําหรับประชากรข้ามชาติ

ภิวัฒน์สาธารณสุขไทย

3 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

59-01473

พัฒนายุทธศาสตร์การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

31 ก.ค. 60

59-01503

มูลนิธิสุขภาพไทย

31 ม.ค. 62

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

59-01504

พัฒนาสถาบันอบรมวิชาชีพการนวดไทยที่เป็นเลิศ และวิชาชีพการนวดไทยที่สมศักดิ์
ศรีสําหรับผู้พิการทางการเห็น
พัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพาแบบบูรณาการ

1 พ.ย. 59

30 เม.ย. 61

59-01526

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจํา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

องค์กรรัฐ

1 พ.ย. 59

31 ต.ค. 60

59-01457
59-01459
59-01460

59-01464
59-01465
59-01466
59-01467
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ลําดับที่
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

ชื่อแผน
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-01537
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นธรรมทางสุขภาพและความเท่าเทียมทาง
สังคมผ่านการสร้างและใช้พื้นที่จริงอย่างสร้างสรรค์
59-01583
การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมในชุมชนคนไทยและเมียนมา

ผู้รับทุน
มูลนิธิอ็อกแฟม ประเทศไทย

59-01587

ด้วยกัน

59-01593
59-01607
59-02758
59-02786
59-02845
59-02866
59-02867
59-02959

วันเริ่มต้น
1 ต.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 62

บริษัท กล่องดินสอ จํากัด

องค์กรเอกชน

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 62

สานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
สังคมสุขภาวะ
กรมสุขภาพจิต
วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจํา

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

1 พ.ย. 59

30 เม.ย. 61

พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสุขภาพชายแดนจังหวัดตาก: การพัฒนาศักยภาพและ
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พัฒนารูปแบบการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) หมู่บ้านคู่ขนาน
โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก
พัฒนากลไกการทํางานแบบบูรณาการระดับอําเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ(SRH)ของแรงงานหญิงลาว
พัฒนาระบบและบริการสุขภาพชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาสถานะและ
สิทธิ
สร้างเสริมสุขภาวะประชากรข้ามชาติโดยระบบการศึกษา

นางสาวสมศรี คําภีระ

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ธ.ค. 60

นายธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์

บุคคล

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรวงทอง องค์กรรัฐ
อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์ องค์กรรัฐ
อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

18 เม.ย. 59

17 เม.ย. 61

18 เม.ย. 59

17 เม.ย. 61

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาเจริญ
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา
เทศบาลตําบลเฝ้าไร่ อําเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 พ.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 มิ.ย. 59
1 มิ.ย. 59

30 เม.ย. 61
30 ก.ย. 61
31 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61

องค์กรรัฐ

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 61

องค์กรรัฐ

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 61

องค์กรเอกชน

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 62

มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
พัฒนากลไกการทํางานแบบบูรณาการในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย นางสร้อยสุดา เกสรทอง
บุคคล
และความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานข้ามชาตินอกระบบและผู้ติดตาม

257

ชุมชน

58-04137

สร้างเครือข่ายตําบลน่าอยู่สู่สังคมปลอดบุหรี่ชวี ีมีสุข

258

ชุมชน

58-04138

เครือข่ายตําบลจัดการตนเอง ด้วยประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่
เป็นตัวตั้ง

259
260
261
262

ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

58-04147
59-00635
59-00636
59-00637

สานพลังชุมชนสู่ตําบลอาหารปลอดภัย
ชุมชนท้องถิ่นจัดการความปลอดภัย ร่วมใจ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์
ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมรณรงค์ปลอดเหล้าลดอุบัติเหตุจราจร
ท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อน ถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

263

ชุมชน

59-00639

ชุมชนเข้มแข็งจัดการความปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

264

ชุมชน

59-00640

265

ชุมชน

59-00649

รวมพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การขยายเครือข่ายจัดการภัยจากแอลกอฮอล์และ
อุบัติเหตุ
ขับเคลื่อนการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนโดยคณะกรรมการพัฒนาตําบล

ห้างหุ้นส่วนสามัญเกาะขันธ์จัดการ
ตนเอง
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ลําดับที่
266

ชื่อแผน
ชุมชน

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-00926
เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ผู้รับทุน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าผาปุ้ม
อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทผู้รับทุน
องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
1 มิ.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 62

267

ชุมชน

59-00935

สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชน

องค์กรเอกชน

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 61

268

ชุมชน

59-00950

รวมพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนจัดการตนเองสู่ตาบลสุขภาวะ

องค์กรรัฐ

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 62

269

ชุมชน

59-00957

สานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่การขับเคลื่อนตําบลน่าอยู่

องค์กรรัฐ

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 62

270
271
272
273
274
275
276

ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

59-01008
59-01038
59-01039
59-01040
59-01041
59-01042
59-01043

รวมพลังพลเมืองสร้างเครือข่ายตําบลน่าอยู่
สานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างตําบลน่าอยู่
สร้างเมืองน่าอยู่ด้วยพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น มุ่งสู่ตําบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนธรรมาภิบาล สู่การพึ่งพาตนเอง
เสริมพลังเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ
สร้างพลังชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนตําบลน่าอยู่มุ่งสู่ความยั่งยืน
ขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 ส.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59
1 ส.ค. 59

31 ก.ค. 62
30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 61
31 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62

277

ชุมชน

59-01044

สร้างชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

องค์กรรัฐ

1 ส.ค. 59

31 ก.ค. 62

278
279
280

ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

59-01230
59-01232
59-02775

ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาสานพลังเครือข่ายสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
ท้องถิ่นมุ่งพัฒนา สร้างสรรค์พลังเครือข่าย สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
การขับเคลื่อนเครือข่ายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่สุขภาวะชุมชน

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 ก.ย. 59
1 ก.ย. 59
1 ต.ค. 59

31 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62
30 ก.ย. 61

281

ชุมชน

59-02776

พัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่การสร้างคุณภาพสังคมสูงวัย

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

282
283

ชุมชน
ชุมชน

59-02777
59-02778

รวมพลังเครือข่ายตําบลสู่ชุมชนอาหารปลอดภัย
สานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสร้างเสริมระบบอาหารชุมชน

ห้างหุ้นส่วนสามัญระบบข้อมูลชุมชน
ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวดง อําเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงสามพัน
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก
เทศบาลตําบลเวียงเทิง
เทศบาลตําบลงิม
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านตุ่น
เทศบาลตําบลกลางหมื่น
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วนตําบลนาขุม
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกลําพาน
เทศบาลตําบลแม่สะเรียง อําเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า อําเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกาด
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ใหม่พัฒนา

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61

284

ชุมชน

59-02804

ชุมชนเข้มแข็งท้องถิ่นน่าอยู่พร้อมก้าวสู่เครือข่ายตําบลสุขภาวะ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขนาก องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 62

285

ชุมชน

59-02805

เสริมพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยวิถีชุมชนสู่การพึ่งตนเอง

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 62

286
287

ชุมชน
ชุมชน

59-02806
59-02807

ร่วมพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นดูแลผู้สูงวัย ๕ มิติ
การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

องค์กรรัฐ
องค์กรเอกชน

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61
31 มี.ค. 62

288

ชุมชน

59-02808

ขับเคลื่อนเครือข่ายลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการสร้างสุขภาวะ

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน
ห้างหุ้นส่วนสามัญส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง
มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 62

289

ชุมชน

59-02809

เสริมสร้างศักยภาพการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของชุมชนใน
เครือข่ายตําบลสุขภาวะ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

ห้างหุ้นส่วนสามัญอัตถจริยา
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ลําดับที่
290
291
292

ชื่อแผน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-02847
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
59-02848
ใส่ใจร่วมพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยสู่ชุมชนเข้มแข็ง
59-02849
ชุมชนท้องถิ่นร่วมใจดูแลเด็กปฐมวัย

ผู้รับทุน
ประเภทผู้รับทุน
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ดใต้
องค์กรรัฐ
องค์การบริหารส่วนตําบลยางขี้นก
องค์กรรัฐ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงใหญ่ องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61

293

ชุมชน

59-02850

ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยก้าวไกลด้วยชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

294

ชุมชน

59-02851

พัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

295

ชุมชน

59-02852

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

296
297
298

ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

59-02853
59-02854
59-02855

ชุมชนท้องถิ่นร่วมพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
รวมพลังชุมชนท้องถิ่นพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
เสริมศักยภาพชุมชนเข้มแข็งสานพลังสายใยรักร่วมดูแลเด็กปฐมวัย

เทศบาลตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนตําบลสถาน
อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนตําบลหินลาด
องค์การบริหารส่วนตําบลไหล่ทุ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งแก
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61

299

ชุมชน

59-02873

ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมพัฒนาดูแลเด็กปฐมวัย

องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน อําเภอ องค์กรรัฐ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

300
301

ชุมชน
ชุมชน

59-02881
59-02882

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 62
31 มี.ค. 62

302
303
304

ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

59-02883
59-02884
59-02885

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 62
31 มี.ค. 62
30 ก.ย. 62

305

ชุมชน

59-02886

วิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน
การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
วิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
สังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 62

306

ชุมชน

59-02887

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 62

307

ชุมชน

59-02897

องค์กรเอกชน

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

308
309
310

ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

59-02949
59-02950
59-02960

บุคคล
องค์กรเอกชน
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 61

311

สุขภาวะเด็ก

58-03750

องค์กรรัฐ

10 ก.พ. 59

15 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี
วิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
อย่างยั่งยืน
พัฒนาศักยภาพกลไกการจัดการระดับพื้นที่ภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน
ห้างหุ้นส่วนสามัญมหาวิชชาลัยดอน
แก้วสร้างสุข
การพัฒนาดัชนีวัดชุมชนเข้มแข็งโดยวิธีสังเคราะห์ความรู้
นายพงษ์เทพ สันติกุล
การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ห้างหุ้นส่วนสามัญพลังบวก
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลตําบลเครือข่ายเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอ
หนองอีบุตร
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์
องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาโมง
เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจําปาโมง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย จังหวัดอุดรธานี
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ลําดับที่
312

ชื่อแผน
สุขภาวะเด็ก

313

สุขภาวะเด็ก

314

สุขภาวะเด็ก

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
58-03751
สนับสนุนวิชาการเพื่อการประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ภายใต้ชุดโครงการการประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด
59-00199
หน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย: ภาคกลางและภาค
ตะวันตก
59-00200
หน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย: ภาคตะวันออก

315

สุขภาวะเด็ก

59-00201

316

สุขภาวะเด็ก

59-00205

หน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย: ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย: ภาคเหนือ

317

สุขภาวะเด็ก

59-00206

หน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย: ภาคใต้

318

สุขภาวะเด็ก

59-00246

319

สุขภาวะเด็ก

59-00251

320

สุขภาวะเด็ก

59-00278

321

สุขภาวะเด็ก

59-00280

322

สุขภาวะเด็ก

59-00281

323

สุขภาวะเด็ก

59-00293

324

สุขภาวะเด็ก

59-00488

ประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ภาคกลาง
(สระแก้ว) ภายใต้ชุดโครงการการประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด
ประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ภาคใต้
(นราธิวาส, ปัตตานี) ภายใต้ชุดโครงการการประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ภาคเหนือ
(แม่ฮ่องสอน, ตาก)
การประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ (นครราชสีมา, ศรีษะเกษ)
การประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ (กาฬสินธุ์, อุบลราชธานี)
จัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions เพื่อสร้างสุข
ภาวะที่ดีตลอดชีวิต: กลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
พัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย

325

สุขภาวะเด็ก

59-00932

326

สุขภาวะเด็ก

59-00938

327

สุขภาวะเด็ก

59-00948

328

สุขภาวะเด็ก

59-00959

เสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย
จังหวัดลําพูน
หน่วยวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเยาวชนที่ตกเป็นข่าวหน้า 1 กับ การเสพติด สู่
แนวทางป้องกันแก้ไข กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนที่ตกเป็นข่าวในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
การเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง

ผู้รับทุน
ห้างหุ้นส่วนสามัญส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง

ประเภทผู้รับทุน
องค์กรเอกชน

วันเริ่มต้น
26 ก.พ. 59

วันสิ้นสุด
15 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาล
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องค์กรรัฐ

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 60

องค์กรรัฐ

20 พ.ค. 59

15 ก.พ. 60

องค์กรรัฐ

10 ก.พ. 59

15 ก.พ. 60

องค์กรรัฐ

10 มี.ค. 59

15 ก.พ. 60

องค์กรรัฐ

25 ก.พ. 59

15 ก.พ. 60

องค์กรรัฐ

20 พ.ค. 59

15 มี.ค. 60

ห้างหุ้นส่วนสามัญส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง

องค์กรเอกชน

26 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

ห้างหุ้นส่วนสามัญส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง
บริษัทรักลูก กรุ๊ป จํากัด

องค์กรเอกชน

26 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

องค์กรเอกชน

26 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

องค์กรเอกชน

26 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

องค์กรเอกชน

15 มี.ค. 59

31 มี.ค. 60

คณะบุคคลสถาบันสื่อสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมการอ่าน
จังหวัดลําพูน

คณะบุคคล

12 เม.ย. 59

17 เม.ย. 60

องค์กรรัฐ

1 มิ.ย. 59

15 มิ.ย. 60

สมาคมดับบ้านดับเมือง

4 ก.ค. 59

15 ม.ค. 61

บริษัท ซูเปอร์โพล จํากัด

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน

15 ก.ค. 59

10 ม.ค. 60

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

องค์กรรัฐ

15 มิ.ย. 59

30 พ.ย. 60
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ลําดับที่
329

ชื่อแผน
สุขภาวะเด็ก

330
331
332

สุขภาวะเด็ก
สุขภาวะเด็ก
สุขภาวะเด็ก

333

สุขภาวะเด็ก

334
335

สุขภาวะเด็ก
สุขภาวะเด็ก

336

สุขภาวะเด็ก

337

สุขภาวะเด็ก

338

สุขภาวะเด็ก

339
340

สุขภาวะเด็ก
สุขภาวะเด็ก

341

สุขภาวะเด็ก

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-00965
การสร้างเครือข่ายจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
59-00989
เสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
59-01363
พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
59-01508
พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียนและเสริมสร้างพลังเครือข่าย การ
จัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน
59-01509
การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
59-01519
เสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ และภาคีเครือข่าย
59-01530
หนุนเสริมพลังพลเมืองเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ภาคสังคม
59-01531
พัฒนาตําบลต้นแบบบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตําบล
เบิกไพร อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
59-01540
สร้างสุขภาวะในโรงเรียนด้วยโครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
59-01541
สร้างสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
59-01542
ศูนย์วิจัยเด็กและเยาวชนสังคมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
59-01549
ต้นแบบการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
59-01550
ยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเพื่อเป็นฐานการศึกษาจังหวัด

342

สุขภาวะเด็ก

59-01552

343

สุขภาวะเด็ก

59-01618

344
345

สุขภาวะเด็ก
สุขภาวะเด็ก

59-01621
59-01623

346

สุขภาวะเด็ก

59-01682

347
348

สุขภาวะเด็ก
สุขภาวะเด็ก

59-01683
59-01684

349

สุขภาวะเด็ก

59-01685

350
351

สุขภาวะเด็ก
สุขภาวะเด็ก

59-01686
59-01687

เสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย
จังหวัดจันทบุรี
การถอดบทเรียนความสําเร็จโรงเรียนระดับเพชร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสุข
ภาวะ
เสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะ โดยการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษานําร่องสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของนักเรียน
หลักประกันโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและเด็ก
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา
ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะคนไทย
การเสริมและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง
ศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับ
จังหวัด:อุบลราชธานี

ผู้รับทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ประเภทผู้รับทุน
องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
15 มิ.ย. 59

วันสิ้นสุด
30 พ.ย. 60

นายศิริ จันบํารุง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

15 มิ.ย. 59
1 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59

15 ก.ค. 62
15 ส.ค. 62
31 ส.ค. 61

1 ส.ค. 59

31 ธ.ค. 60

1 ก.ย. 59
15 ส.ค. 59

31 ส.ค. 62
15 พ.ย. 60

นายสุนทร มิ่งแมน

บุคคล
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

15 ส.ค. 59

15 ส.ค. 60

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน

องค์กรรัฐ

20 ก.ย. 59

31 พ.ค. 61

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)

องค์กรรัฐ

26 ก.ย. 59

31 พ.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 มี.ค. 61
15 ม.ค. 61

15 ก.ย. 59

15 ก.ย. 61

จังหวัดจันทบุรี

องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ส.ค. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสริรินทร์ โภคาลัย

บุคคล

30 ส.ค. 59

15 ม.ค. 60

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

15 ก.ย. 59
25 ก.ย. 59

30 ก.ย. 62
31 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็น
ธรรมทางสุขภาพ
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

องค์กรรัฐ

1 พ.ย. 59

31 พ.ค. 61

องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 60

1 ต.ค. 59

30 เม.ย. 61

15 ก.ย. 59
1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61
31 ต.ค. 61

มูลนิธิศึกษาธิการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลําดับที่
352

ชื่อแผน
สุขภาวะเด็ก

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-01688
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2547)
59-01689
เสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัย
จังหวัดเชียงใหม่
59-01690
กํากับและติดตามการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ภายใต้แผนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว และขับเคลื่อนการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผู้รับทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทผู้รับทุน
องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ม.ค. 61

353

สุขภาวะเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่

องค์กรรัฐ

1 พ.ย. 59

30 พ.ย. 60

354

สุขภาวะเด็ก

นางสาวมาฆะรัตน์ อัมพรเกียรติพล

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 61

355

สุขภาวะเด็ก

59-02829

บริษัทอินฟลูเอนเซอร์ จํากัด

องค์กรเอกชน

1 ต.ค. 59

30 เม.ย. 61

356
357
358

สุขภาวะเด็ก
สุขภาวะองค์กร
สุขภาวะองค์กร

59-02858
58-03563
58-04026

กรมสุขภาพจิต
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กองทัพเรือ

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 ธ.ค. 59
16 ต.ค. 59
4 เม.ย. 59

31 ธ.ค. 61
31 ต.ค. 61
3 เม.ย. 61

359

สุขภาวะองค์กร

59-00092

พัฒนาเยาวชนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์:โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัด
ปทุมธานี
การพัฒนาเครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์กรแห่งความสุข
พัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกําลังพลและชุมชนแบบบูรณาการของ
กองทัพเรือ
สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของครอบครัวกําลังพลกองทัพบกแบบบูรณาการ

1 ม.ค. 59

31 ธ.ค. 59

360

สุขภาวะองค์กร

59-00287

สร้างเสริมสุขภาพกําลังพลกองทัพไทยและครอบครัว

1 เม.ย. 59

30 ก.ย. 60

361
362
363

สุขภาวะองค์กร
สุขภาวะองค์กร
สุขภาวะองค์กร

59-00288
59-00540
59-00662

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพกําลังพลกองทัพไทย
พลอากาศเอกสุรศักดิ์ โปร่งจันทึก
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวกําลังพลกองทัพบทพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา
วิจัยการบริหารงานตํารวจด้านองค์กรสุขภาวะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บุคคล
บุคคล
องค์กรรัฐ

1 เม.ย. 59
2 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59

30 ก.ย. 60
2 มิ.ย. 60
31 ต.ค. 60

364
365
366

สุขภาวะองค์กร
สุขภาวะองค์กร
สุขภาวะองค์กร

59-00663
59-00716
59-00981

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน

31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
1 ส.ค. 61

สุขภาวะองค์กร
สุขภาวะองค์กร

59-00984
59-01342

15 ก.ค. 59
10 ส.ค. 59

15 ก.ค. 61
10 ส.ค. 61

369

สุขภาวะองค์กร

59-01427

15 ก.ย. 59

15 ต.ค. 61

370

สุขภาวะองค์กร

59-01567

พระนิสิตธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม

1 ก.ย. 59

30 มิ.ย. 61

371
372

สุขภาวะองค์กร
สุขภาวะองค์กร

59-01568
59-01590

พัฒนาเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกและสระแก้ว
ศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ โดยสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธ/ิ องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ส.ค. 59

367
368

เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข: การสร้างสุขภาวะในองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีวัยทํางาน สู่ความสุขทุกมิติ ด้วยการเสริมสร้างสติและ
ปัญญา
การขับเคลื่อนสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อการดูแลโภชนาการพระสงฆ์ในระดับประเทศ
บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคม โดยความร่วมมือของบ้าน วัดและราชการ
(บวร.)
สร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60
30 ก.ย. 61

373

สุขภาวะองค์กร

59-01599

เสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

374

สุขภาวะองค์กร

59-01620

ประเมินการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 60

สมาคมแม่บ้านทหารบก

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
พลโทแพทย์หญิงกมลพร สวนสมจิตร บุคคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย
มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม
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ลําดับที่
375

ชื่อแผน
สุขภาวะองค์กร

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-01680
พัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร : การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา

ผู้รับทุน
ประเภทผู้รับทุน
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
1 ต.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 ต.ค. 61

376

สุขภาวะองค์กร

59-01701

เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

377

สุขภาวะองค์กร

59-01703

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

378
379
380

สุขภาวะองค์กร
สุขภาวะองค์กร
สุขภาวะองค์กร

59-01704
59-01706
59-02793

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 62

381

สุขภาวะองค์กร

59-02874

จัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจําพื้นที่ จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน:จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กร
สุขภาวะ
โรงพยาบาลสร้างสุข ระยะ2(เครือข่ายแห่งความสุข : Holistic Happy Network)

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 62

382

กิจกรรมทางกาย 58-03524

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 พ.ค. 59

30 เม.ย. 60

383

กิจกรรมทางกาย 58-03599

องค์กรรัฐ

1 พ.ค. 59

30 เม.ย. 60

384

กิจกรรมทางกาย 58-03605

องค์กรรัฐ

1 พ.ค. 59

30 เม.ย. 60

385

กิจกรรมทางกาย 58-03606

องค์กรรัฐ

1 พ.ค. 59

30 เม.ย. 60

386

กิจกรรมทางกาย 58-03609

องค์กรรัฐ

1 พ.ค. 59

30 เม.ย. 60

387

กิจกรรมทางกาย 58-03612

องค์กรรัฐ

1 พ.ค. 59

30 เม.ย. 60

388

กิจกรรมทางกาย 58-04337

26 ก.ย. 59

31 ธ.ค. 60

389

กิจกรรมทางกาย 58-04349

1 พ.ย. 58

30 พ.ย. 59

390
391
392

กิจกรรมทางกาย 59-00049
กิจกรรมทางกาย 59-00095
กิจกรรมทางกาย 59-00096

30 ต.ค. 58
23 ม.ค. 59
1 ก.ค. 59

30 ต.ค. 59
31 ธ.ค. 59
30 มิ.ย. 60

393
394
395

กิจกรรมทางกาย 59-00102
กิจกรรมทางกาย 59-00126
กิจกรรมทางกาย 59-00166

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

16 มิ.ย. 59
15 ม.ค. 59
3 พ.ค. 59

15 มิ.ย. 60
31 ต.ค. 59
30 เม.ย. 60

396

กิจกรรมทางกาย 59-00171

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

องค์กรรัฐ

15 พ.ค. 59

14 พ.ค. 60

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สาขาหล่มเก่า
ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี) เทศบาลตําบลอัมพวา เทศบาลตําบลอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
เทศบาลเมืองพะเยา
ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี)เทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี) เทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี)เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี)เทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี) เทศบาลตําบลบางพระ เทศบาลตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อากาศยานและการพัฒนาเครื่องบินจําลองสู่การใช้
สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุ
ประโยชน์ในโครงการหนูน้อยจ้าวเวหา
บังคับ
มหกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ(Thai Health Day RUN)
มูลนิธิ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพไทย
เดิน-วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เล่นกีฬากาบัดดี้เพื่อสุขภาพ
สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ชุมชนคนรักสุขภาพราชบุรี : สสส.จอมบึงมาราธอน
แนวทางการมีกิจกรรมทางกายกลุ่มวัย/กลุ่มอาชีพ การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และ
พลังงานที่ควรใช้ในชีวิตประจําวันของคนไทย
ส่งเสริมการบริหารจัดการการมีกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ลําดับที่
397
398
399
400

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมทางกาย 59-00172
จัดทําแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1
กิจกรรมทางกาย 59-00207
ออกกําลังกายโดยการวิ่งผลัด เอสิคส์ ซิตี้ รีเลย์ แบงคอก 2016
กิจกรรมทางกาย 59-00208
แข่งขันกีฬา (กรีฑา) สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กิจกรรมกีฬามวลชนเพื่อคน
ทุกวัย จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมทางกาย 59-00249
จักรยานเพื่อสุขภาพ

ผู้รับทุน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บริษัท มิวส์ กรุ๊ป บางกอก จํากัด
สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย

ประเภทผู้รับทุน
องค์กรรัฐ
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
1 พ.ค. 59
26 มี.ค. 59
2 มี.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 เม.ย. 60
31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 59

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

401

กิจกรรมทางกาย 59-00262

402

กิจกรรมทางกาย 59-00264

403

กิจกรรมทางกาย 59-00272

404
405
406

กิจกรรมทางกาย 59-00275
กิจกรรมทางกาย 59-00282
กิจกรรมทางกาย 59-00318

รางวัลนวัตกรรมประเทศไทย(นวท.)สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
รณรงค์เพื่อสร้างความรู้และค่านิยมในการสร้างเสริมสุขภาพผ่านทางการแข่งขันกีฬา
ระดับประเทศ
รณรงค์กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศ
นานาชาติ
การแข่งขันเดิน-วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 59
พัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย
เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย

1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60

4 มี.ค. 59

31 ม.ค. 60

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
คณะบุคคล

11 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
30 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60

407

กิจกรรมทางกาย 59-00320

ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

408
409

กิจกรรมทางกาย 59-00324
กิจกรรมทางกาย 59-00475

410
411

กิจกรรมทางกาย 59-00484
กิจกรรมทางกาย 59-00509

พัฒนาศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
การประกวดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ และ
การประกวดการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิกดานซ์)
สสส.ค่ายผู้นําและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน
เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 พ.ค. 59
1 ต.ค. 59

30 เม.ย. 60
31 ธ.ค. 60

บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จํากัด
มูลนิธิ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพไทย
พลตรีจารึก อารีราชการัณย์
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลอย

องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
องค์กรรัฐ

1 มิ.ย. 59
3 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
30 เม.ย. 60

412
413

กิจกรรมทางกาย 59-00538
กิจกรรมทางกาย 59-00546

414

กิจกรรมทางกาย 59-00558

415

กิจกรรมทางกาย 59-00559

กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพโอลิมปิคเดย์ OLYMPIC DAY
ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี) องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
กําลังใจ กําลังกาย และการให้โอกาส
รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

1 มิ.ย. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
30 เม.ย. 60

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

องค์กรรัฐ

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จํากัด
(มหาชน)
บริษัท โซเชียล มาร์เก็ตติ้ง ลิ้งค์ จํากัด

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน

1 ก.ค. 59

30 มิ.ย. 60

416

กิจกรรมทางกาย 59-00562

คลินิก วอลเลย์บอลเพื่อเยาวชนหน้าใหม่ใส่ใจสุขภาพ

26 ก.ย. 59

31 ธ.ค. 60

417

กิจกรรมทางกาย 59-00670

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานประกอบการให้เป็นองค์กรลดพุงลดโรค

องค์กรเอกชน

12 พ.ค. 59

11 พ.ค. 60

418
419

กิจกรรมทางกาย 59-00671
กิจกรรมทางกาย 59-00694

สร้างเมือง-ชุมชนจักรยานเพื่อส่งเสริมวิถีสุขภาวะ
นางสาวอัจจิมา มีพริ้ง
การสร้างเครือข่ายองค์กรส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุระดับพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคล
องค์กรรัฐ

1 ส.ค. 59
15 ก.ย. 59

31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 60

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
การกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทย
คณะบุคคลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรไทย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการพลศึกษา
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ลําดับที่
420

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมทางกาย 59-00700
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองสุขภาวะ

ผู้รับทุน
สถาบันอาศรมศิลป์

421

กิจกรรมทางกาย 59-00702

สถาบันอาศรมศิลป์

422

กิจกรรมทางกาย 59-00703

423
424

กิจกรรมทางกาย 59-00708
กิจกรรมทางกาย 59-00717

425

กิจกรรมทางกาย 59-00769

426

กิจกรรมทางกาย 59-00931

427

กิจกรรมทางกาย 59-00946

428

กิจกรรมทางกาย 59-00982

429

กิจกรรมทางกาย 59-00983

430
431

กิจกรรมทางกาย 59-00986
กิจกรรมทางกาย 59-00987

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสวนสาธารณะเมืองเพื่อความกระฉับกระเฉง
รณรงค์และเผยแพร่ ชุดความรู้สร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

432
433

กิจกรรมทางกาย 59-01007
กิจกรรมทางกาย 59-01017

ว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดสําหรับครูผู้สอนว่ายน้ําและเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม
วิ่งสู่ชีวิตใหม่

434
435

กิจกรรมทางกาย 59-01018
กิจกรรมทางกาย 59-01019

สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม:แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

436

กิจกรรมทางกาย 59-01026

437
438
439

กิจกรรมทางกาย 59-01441
กิจกรรมทางกาย 59-01454
กิจกรรมทางกาย 59-01458

พัฒนาต้นแบบและคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนและการบริหาร
จัดการพื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย : กรณีพัฒนาต้นแบบและคู่มือการจัดการพื้นที่สุข
ภาวะในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
วิ่งด้วยใจ ให้น้องป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา ลานกีฬาพัฒน์ พื้นที่สุขภาวะในชุมชน
เมือง
พัฒนาความร่วมมือด้านกลไกสนับสนุนทางวิชาการเพื่อนําสู่การสร้างพื้นที่สุขภาวะ
(Healthy Space) ระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
นิทรรศการชุด Bicycle Wind ใน 4 ท่าอากาศยานของประเทศไทย
ศึกษาและจัดทําคู่มือการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ ในเขตพื้นที่เพื่อการประกอบการ
อุตสาหกรรม
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน โรงเรียนฉลาด
เล่น(Active School)
ฟุตบอลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

วันเริ่มต้น
1 ก.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 มิ.ย. 60

15 มิ.ย. 59

30 มิ.ย. 60

1 ก.ค. 59

30 มิ.ย. 60

องค์กรเอกชน
องค์กรรัฐ

1 ก.ค. 59
1 ก.ย. 59

30 มิ.ย. 60
31 ธ.ค. 60

องค์กรรัฐ

15 มิ.ย. 59

14 มิ.ย. 60

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

15 ก.ค. 59

31 ก.ค. 60

1 ก.ค. 59

30 มิ.ย. 60

องค์กรเอกชน

15 มิ.ย. 59

14 มิ.ย. 60

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

2 ก.ค. 59

30 มิ.ย. 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
องค์กรรัฐ
บริษัท โซเชียล มาร์เก็ตติ้ง ลิ้งค์ จํากัด องค์กรเอกชน

29 ส.ค. 59
15 ส.ค. 59

30 ก.ย. 60
31 ธ.ค. 60

คณะบุคคลทีมว่ายน้ําเพื่อชีวิต
มูลนิธิ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพไทย
นายณรงค์ เทียมเมฆ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนสามัญอรุณอินสยาม

คณะบุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน

15 ก.ย. 59
1 ส.ค. 59

31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 60

2 ก.ค. 59
26 ก.ย. 59

30 มิ.ย. 60
31 มี.ค. 61

1 ส.ค. 59

31 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ก.ย. 59

31 ธ.ค. 60
30 ก.ย. 60
31 ส.ค. 60

สถาบันอาศรมศิลป์

บริษัท คู่รักวรรณกับหมู จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมนักฟุตบอลอาวุโสไทย

สนับสนุนกลุ่มแผนงานทุนอุปถัมภ์การส่งเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ นางสาวจันทร พิมพ์สกุล
ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ปั่นได้ ปั่นดี
บริษัท สยาม อินเตอร์-วิชั่นส์ กรุ๊ป
จํากัด
สร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการให้คําปรึกษา และพัฒนาต้นแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกาย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
ผ่านการแข่งขันก้าวเดินและการเพิ่มการขยับในชีวิตประจําวัน องค์กร จอมขยับ : เพิ่ม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
ขยับ ขจัดพุง ขจัดโรค
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
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ลําดับที่
440

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
กิจกรรมทางกาย 59-01522
การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คิงส์คัพ

441
442
443

กิจกรรมทางกาย 59-01535
กิจกรรมทางกาย 59-01571
กิจกรรมทางกาย 59-01608

การศึกษาและพัฒนาดัชนีการประเมินพัฒนาการสําหรับกิจกรรมทางกายในเด็ก
วิ่งชมเจ้าพระยาเมืองชัยนาท
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม กิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

444
445

กิจกรรมทางกาย 59-01783
กิจกรรมทางกาย 59-02678

ลูกรวมใจ ถวายสุขภาพดี มีสุขเพื่อเเม่
วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย

446

กิจกรรมทางกาย 59-02754

447
448

ผู้รับทุน
สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์กรรัฐ
คณะบุคคลชมรมวิ่งเมืองชัยนาท
คณะบุคคล
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
23 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ธ.ค. 60

15 ก.ย. 59
1 ก.ย. 59
2 ส.ค. 59

31 ธ.ค. 60
31 ส.ค. 60
31 ธ.ค. 60

15 ส.ค. 59
9 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
31 ธ.ค. 60

Car Free Day 2016

กรมควบคุมโรค
มูลนิธิ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพไทย
สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

15 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

กิจกรรมทางกาย 59-02795
กิจกรรมทางกาย 59-02814

ซุมบ้า ในสวนกลางเมือง
เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จํากัด
สมาคมศิษย์เก่าเศรษศาสตร์

5 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59

30 เม.ย. 60
31 ธ.ค. 60

449
450

กิจกรรมทางกาย 59-02856
กิจกรรมทางกาย 59-02861

กีฬาแห่งมวลชน
สร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทํางานในองค์กรด้วยการวางระบบการสร้างทีมวิทยากร
,ผู้นําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ,ผู้นําการจัดการด้านสุขภาพ และการออกแบบ
Intervention เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ Healthy Organization

บริษัท มิวส์ กรุ๊ป บางกอก จํากัด
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

1 ต.ค. 59
26 ก.ย. 59

31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 60

451

กิจกรรมทางกาย 59-02877

ฐานข้อมูล จักรยาน วิ่งเพื่อสุขภาพ

1 ต.ค. 59

31 ธ.ค. 60

452
453

กิจกรรมทางกาย 59-02878
กิจกรรมทางกาย 59-02879

บริหารจัดการข้อมูลและสร้างสรรค์สื่อแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส.
หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชน

มูลนิธิ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันอาศรมศิลป์

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 ธ.ค. 60
30 ก.ย. 62

454

กิจกรรมทางกาย 59-02880

สานฝันคนสามวัยสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย

สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย

26 ก.ย. 59

31 ธ.ค. 60

455

กิจกรรมทางกาย 59-02888

มูลนิธิใบไม้เขียว

19 ก.ย. 59

31 ธ.ค. 61

456
457

กิจกรรมทางกาย 59-02899
กิจกรรมทางกาย 59-02948

จักรยานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าอยู่
สนับสนุนวิชาการในการประชุมนานาชาติ ISPAH2016
พี่สอนน้อง ว่ายน้ําเป็น เล่นน้ําได้ กับ สสส.

26 ก.ย. 59
28 ก.ย. 59

28 ก.พ. 60
31 ธ.ค. 60

458

กิจกรรมทางกาย 59-02954

SMEs ไทย ลดพุงลดโรค

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

459
460

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-00229
59-00230

รณรงค์พื้นที่สุขภาวะทางปัญญาสําหรับเด็กและเยาวชน เพชรบุรี..ดีจัง
สร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาพสําหรับเด็กด้วยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว

15 ก.พ. 59
1 มี.ค. 59

31 ส.ค. 59
30 ก.ย. 59

461

ระบบสื่อ

59-00253

สร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะสําหรับเด็กและเยาวชนไทย

1 เม.ย. 59

31 มี.ค. 60

ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน)
มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
คณะบุคคลกลุ่มลูกหว้า
บริษัท ทํามาปัน จํากัด

องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธ/ิ องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
คณะบุคคล
องค์กรเอกชน

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
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ลําดับที่
462

ชื่อแผน
ระบบสื่อ

รหัสโครงการ
59-00256
จิตอาสาสร้างสุข

ชื่อโครงการ

463

ระบบสื่อ

59-00261

464

ระบบสื่อ

59-00263

465

ระบบสื่อ

59-00291

466
467

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-00305
59-00311

468
469

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-00313
59-00341

470

ระบบสื่อ

59-00351

471

ระบบสื่อ

59-00466

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ
ศูนย์อาสาสร้างสุขยั่งยืน (Cafe' Can Do)
มิตรภาพบําบัด เพื่อนช่วยเพื่อนในการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลใจของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยทีมจิตอาสาดูแลผู้ป่วยที่
บ้านและในชุมชน
มือเล็กๆหัวใจอาสาเพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
พัฒนาสมรรถนะจิตอาสาและเครือข่ายด้วยวิถีการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในกรุงเทพมหานคร
สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อชุมชนท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมการอ่าน

472
473
474
475
476
477

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ
ระบบสื่อ
ระบบสื่อ
ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-00489
59-00505
59-00648
59-00650
59-00651
59-00664

พัฒนาชุดความรู้สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและครอบครัว
พัฒนาศักยภาพนักเขียนสารคดีเพื่อสุขภาวะ
ผู้ประกอบการสินค้าวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยคนพื้นที่อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
ลูกหลานไทยหัวใจกตัญญูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว
พื้นที่นี้...ดีจัง สู่ ชุมชนวิถีชีวิตสุขภาวะ

478

ระบบสื่อ

59-00686

นักสื่อสารสร้างสรรค์

479

ระบบสื่อ

59-00687

รณรงค์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี เพื่อสุขภาวะเด็กเยาวชน

480

ระบบสื่อ

59-00701

เสริมสร้างสุขภาวะเด็กและชุมชนคนต้นน้ํา พื้นที่จังหวัดเชียงราย

481

ระบบสื่อ

59-00811

ขับเคลื่อนระบบสื่อสุขภาวะเด็กเยาวชน

482

ระบบสื่อ

59-00814

483

ระบบสื่อ

59-00816

สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัว
และชุมชน
ผู้นําแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นําสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา

ผู้รับทุน
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน

สานพลังจิตอาสาคาทอลิกเพื่อการอภิบาลและสร้างสุขภาวะ : พื้นที่ปฏิบัติการต้นแบบ มูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค์
สังฆมณฑลนครสวรรค์
พัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะชาวนา
มูลนิธิชีวิตไท
นางนงเยาว์ มงคลอิทธิเวช
นายสิริวัฒน์ สุทธิวรากร
คณะบุคคลจิตอาสามิตรภาพบําบัด
อําเภอบ้านธิ

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 พ.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60

7 มิ.ย. 59

31 มี.ค. 60

25 ก.พ. 59

28 ก.พ. 60

15 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

บุคคล
คณะบุคคล

15 พ.ค. 59
15 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

15 พ.ค. 59
1 เม.ย. 59

31 พ.ค. 60
31 มี.ค. 60

15 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

1 พ.ค. 59
10 พ.ค. 59
15 พ.ค. 59
15 พ.ค. 59
15 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59

30 เม.ย. 60
31 ธ.ค. 59
31 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60
31 พ.ค. 60

15 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

15 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

27 มิ.ย. 59

28 มิ.ย. 60

22 ส.ค. 59

31 ก.ค. 60

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

15 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

นายอรรถวุฒิ ศิริปัญญา
บุคคล
คณะบุคคลสถาบันสื่อสร้างสรรค์และ คณะบุคคล
วัฒนธรรมการอ่าน
มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
คณะบุคคลสถาบันสื่อสร้างสรรค์และ คณะบุคคล
วัฒนธรรมการอ่าน
นางญาณนี ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
บุคคล
บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด
องค์กรเอกชน
มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์กรรัฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์กรรัฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์กรรัฐ
มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาค มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
ประชาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะ องค์กรรัฐ
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
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ลําดับที่
484

ชื่อแผน
ระบบสื่อ

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-00958
สื่อส่งเสริมสุขภาวะคนพิการและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขยายเครือข่าย

ผู้รับทุน
มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

วันเริ่มต้น
21 มิ.ย. 59

วันสิ้นสุด
20 มิ.ย. 60

485

ระบบสื่อ

59-01033

จิตอาสาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของกลุ่มอาสาสมัครสโมสรเพื่อนลูก

486

ระบบสื่อ

59-01132

สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคล
บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศ
ไทย
นายปริญญา สิริอัตตะกุล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

487
488

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-01145
59-01149

489

ระบบสื่อ

59-01155

490

ระบบสื่อ

59-01206

491

ระบบสื่อ

59-01236

กระบวนการสร้าง และพัฒนาจิตอาสาสําหรับวัยรุ่นตอนปลายที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
เครือข่ายจิตอาสาคิดดี มีสุข
นางนงนุช แย้มวงศ์
เสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาด้วยกระบวนการจิตตปัญญาบนฐานนิเวศน์วัฒนธรรมใน นายสมเจตน์ ไชยลาภ
พื้นที่ลุ่มน้ําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาอาสาสมัครด้านเอชไอวี/เอดส์ให้มีสุขภาวะทางปัญญาด้วยกระบวนการจิตอาสา มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศ
ไทย
บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็ก นางสาวสายใจ คงทน
เล็ก
บริหารจัดการติดตามประเมินผลและเสริมพลังภาคีผู้ร่วมดําเนินโครงการสุขภาวะทาง นางสาวรัตติยา ชาติรังสรรค์
ปัญญา ตามประกาศโจทย์พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยกระบวนการจิตอาสา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

บุคคล
บุคคล

1 ก.ย. 59
1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

16 ก.ค. 59

31 ส.ค. 60

บุคคล

12 ก.ค. 59

30 ก.ย. 60

492

ระบบสื่อ

59-01510

ตื่นรู้สู่สุขภาวะ

มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

15 ส.ค. 59

14 ก.ค. 60

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นางสาวสริรินทร์ โภคาลัย

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
บุคคล

493
494

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-01516
59-01534

495
496
497

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-01551
59-01834
59-01838

498
499

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-01848
59-01852

500
501
502
503

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ
ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-01870
59-01874
59-01876
59-01880

504
505

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-01887
59-01889

506

ระบบสื่อ

59-02574

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนาสู่เมือง 3 ดี วิถีสุข
การบริหารจัดการโครงการพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์สําหรับเด็ก เยาวชนในชุมชนแออัด
และโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ
สร้างสรรค์สื่อนิทานภาพและเสียงเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย
ขอพื้นที่สบายในโรงพยาบาล
ชุมชนตะวันยิ้ม:การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้บนฐานชุมชน ชุมชน
แออัดในเมือง(ภาคตะวันออก)
สวนสนุกชุมชน
สานพลังเยาวชน ขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ สู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ชุมชน
เสน่ห์บางลําพู ตอนนักสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะในย่านบางลําพู
สื่อสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน ๓ ดี
นักสื่อสารสร้างสรรค์พลังเด็กและเยาวชน
พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ภาษาผ่านเพลง
โคราชเพื่อสุขภาวะ
หยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข
นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (ไอดอลคิดดี สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคม ด้วย
พลังสื่อคนรุ่นใหม่
ฉลาดทําบุญ:จิตอาสาเพื่อพัฒนาตน

23 ก.ย. 59
22 ส.ค. 59

30 ก.ย. 60
31 ก.ค. 60

บริษัท ทํามาปัน จํากัด
นางสาวเสาวนีย์ สังขาระ
นายทวีวัฒน์ กําเนิดเพ็ชร์

องค์กรเอกชน
บุคคล
บุคคล

22 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 มิ.ย. 60
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

นางสาวกาญจณา ทิพย์วงศ์
นายเฉลิมชัย โสวิรัตน์

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

นางสาวปานทิพย์ ลิกขะไชย
นายเจริญพงศ์ ชูเลิศ
นายนูรฮีซาม บินมามุ
นายศักดา คุ้นเคย

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล
นายฮาริส มาศชาย

องค์กรรัฐ
บุคคล

9 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
31 ก.ค. 60

นางสาวพรทิพย์ ฝนหว่านไฟ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
507

ชื่อแผน
ระบบสื่อ

รหัสโครงการ
59-02680
ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์

ชื่อโครงการ

508
509
510

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-02745
59-02753
59-02788

พัฒนาชุดความรู้เพื่อการสื่อสารด้านสุขภาวะทางปัญญา
พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
วิถีสุขภาวะทางปัญญา: พัฒนาจิตเป็นวิถีชีวิต

นายธรากร กมลเปรมปิยะกุล
บริษัท สวนเงินมีมา จํากัด
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

511
512
513

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-02828
59-02831
59-02832

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางชามานันท์ สุจริตกุล
มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

514

ระบบสื่อ

59-02843

การประเมินแผนงานภายใต้แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
จัดการความรู้และส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างมีสติ
มหกรรมการเรียนรู้ สื่อและพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน : เด็กบันดาลใจปี 2
ล่องท้องถิ่นภูมิภาค
ปฎิบัติการขับเคลื่อนนักสื่อสารสร้างสรรค์ ให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้

515

ระบบสื่อ

59-02844

เครือข่ายสื่อศิลป์ สามดี สานสุขภาวะชุมชน

516
517

ระบบสื่อ
ระบบสื่อ

59-02846
59-02860

พัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen 2
พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และแกนนําชุมชน 3 ดี

518

ระบบสื่อ

59-02889

519

ระบบสื่อ

59-02891

520

สร้างสรรค์โอกาส 58-01931

521

สร้างสรรค์โอกาส 58-02157

522

สร้างสรรค์โอกาส 58-03297

จัดการความรู้และการสื่อสารสาธารณะ ในการส่งเสริมบทบาทพระพุทธศาสนา และ
การแพทย์แผนไทย เพื่อการดูแลสุขภาวะให้กับสังคมไทย
การประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาภายใต้แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะ
ทางปัญญา
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านปลอดกลิ่น ท้องถิ่นสวยงาม ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยผักพื้นบ้านทําอาหารพื้นถิ่นปลอดภัยในชุมชน ต.ห้วยซ้อ อ.
เชียงของ จ.เชียงราย
เศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชุมชนคนนาจักร ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

523

สร้างสรรค์โอกาส 58-03742

524

สร้างสรรค์โอกาส 58-03784

525

สร้างสรรค์โอกาส 58-03790

526

สร้างสรรค์โอกาส 58-03828

527

สร้างสรรค์โอกาส 58-03851

ปลูกผักปลอดสารพิษโรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน
เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ผู้รับทุน
มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน

มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาค
ประชาชน
มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาค
ประชาชน
บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ จํากัด
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน
มูลนิธิสุขภาพไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
30 เม.ย. 60

22 ก.ย. 59
21 ก.ย. 59
5 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60
31 ส.ค. 60

26 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
21 ก.ย. 59

31 มี.ค. 60
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

23 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

23 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

27 ก.ย. 59
22 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

28 ก.ย. 59

31 ธ.ค. 60

26 ก.ย. 59

31 พ.ค. 60

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 พ.ย. 58

30 พ.ย. 59

16 ต.ค. 58

15 ต.ค. 59

16 ต.ค. 58

15 ต.ค. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

16 ต.ค. 58

15 ต.ค. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลหมู่บ้านหนองชุมแสง(บน) คณะบุคคล
หมู่ที่ 13
คณะบุคคลโครงการเคียงริมโขง
คณะบุคคล
คณะบุคคลกลุ่มอาสาสมัครเกษตร
คณะบุคคล
อินทรีย์ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
พระสมศักดิ์ นาวัลย์
บุคคล

คณะบุคคลโครงการเยาวชนต้นตาล
สุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยชุมชนใส่ใจสุขภาพชุมชนตําบลหัวเสือ ตําบลหัวเสือ คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบล
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
หัวเสือ
สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
คณะบุคคลโครงการสภาพแวดล้อมดี
ชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)
คณะบุคคลโครงการ เยาวชนนาโต๊ะขุน
คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง
ปี 2)
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ลําดับที่
528

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 58-03959
ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน

529

สร้างสรรค์โอกาส 58-04029

530

สร้างสรรค์โอกาส 58-04030

531

สร้างสรรค์โอกาส 58-04179

532

สร้างสรรค์โอกาส 58-04180

533

สร้างสรรค์โอกาส 58-04181

534

สร้างสรรค์โอกาส 58-04182

535

สร้างสรรค์โอกาส 58-04183

536
537

สร้างสรรค์โอกาส 58-04184
สร้างสรรค์โอกาส 58-04185

538

สร้างสรรค์โอกาส 58-04186

539

สร้างสรรค์โอกาส 58-04187

540

สร้างสรรค์โอกาส 58-04188

541

สร้างสรรค์โอกาส 58-04190

542

สร้างสรรค์โอกาส 58-04191

543

สร้างสรรค์โอกาส 58-04192

544

545

ชื่อโครงการ

ผู้รับทุน
คณะบุคคลโครงการ ผัก สมุนไพร
เชื่อมใยรักคนเขาปูน
ส่งเสริมการปลูกผักข้างรั้ว ครัวหลังบ้าน อาหารปลอดภัยห่างไกลสารเคมี ชุมชนแม่สะ คณะบุคคลกลุ่มต้นกล้านอกกะลา
ลาบ ตําบลแม่คง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน ตําบลแม่สะเรียง อําเภอแม่ คณะบุคคลกลุ่มสร้างเสริมเมืองสุข
สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาวะ บ้านในเวียง หมู่ 2
สานใจอามานดามัยสู่ครอบครัวอบอุ่น หมู่บ้านอามานดามัย ตําบลบางนาค อําเภอ
คณะบุคคลกลุ่มอามานดามัย
เมือง จังหวัดนราธิวาส
ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสามัคคีชุมชน เสริมสุขภาพที่ดี ชุมชนขจรเกียรติ (สหกรณ์
คณะบุคคลชุมชนขจรเกียรติ
เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จํากัด) หมู่บ้านที่ 2 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต
เยาวชนต้านภัยยาเสพติด หมู่บ้านปีแยะ ม. 6 ตําบลบือมัง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา คณะบุคคลชุมชนบ้านปีแยะ

ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคล

วันเริ่มต้น
15 ต.ค. 58

วันสิ้นสุด
15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

16 ต.ค. 58

30 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 พ.ย. 58

30 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตําบลกาบัง อําเภอกาบัง
คณะบุคคลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ คณะบุคคล
จังหวัดยะลา
ผู้สูงอายุในชุมชน
กินดี สุขภาพดี หมู่บ้านปลากะตักพัฒนา หมู่ที่ 7 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คณะบุคคลกินดี สุขภาพดี
คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล
คณะบุคคล

15 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59

คณะบุคคลเศรษฐกิจพอเพียง
คณะบุคคล
เครือข่ายชุมชนศรัทธา
คณะบุคคล "การเกษตรเพื่อสุขภาพ" คณะบุคคล
ของชุมชนศักดิเดชน์ ซอย 9 ร่วมใจ
พัฒนา
คณะบุคคลกลุ่มเตือนภัย ต้านโรคเรื้อรัง คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

ส่งเสริมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บ้านห้วยไทรงาม ม.10
ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
เด็กและเยาวชนปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค หมู่บ้านไอร์กลูแป ตําบลโคกสะตอ คณะบุคคลกลุ่มเมล็ดพันธุ์สันติภาพ คณะบุคคล
อําเภอ รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ผักพื้นบ้านและผลไม้ตามฤดูกาล ชุมชน/หมู่บ้านศรีราชา ตําบลรมณีย์ อําเภอกะปง
คณะบุคคลบ้านรมณีย์
คณะบุคคล
จังหวัดพังงา
เด็กตาลีอายร์น่ารัก กินผักทุกคน หมู่ที่1 ตําบลตาลีอายร์ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี คณะบุคคลคณะโรงเรียนบ้านตาลีอายร์ คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

สร้างสรรค์โอกาส 58-04193

ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพด้วยสมุนไพร ม 5 บ้านมะยูง ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส

คณะบุคคลรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร คณะบุคคล
บ้านมะยูง ตําบลปะลุกาสาเมาะ

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

สร้างสรรค์โอกาส 58-04194

ผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคใส่ใจ ตําบลเขตเทศบาลเมืองกระบี่ อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่

คณะบุคคลคณะกรรมการพัฒนาสตรี
เทศบาลกระบี่

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

สุขภาพดี ไม่มีขาย หมู่บ้านอ่าวยนต์ ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
การจัดการขยะในโรงเรียนตาดีกา ดะอวะตุดดีน ตําบลปากู อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัด
ปัตตานี
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจ บ้านซรายอ ตําบลปา
เสมัส อําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
เกษตรเพื่อสุขภาพชุมชน หมู่บ้านศักดิเดชน์ ซอย 9 ร่วมใจพัฒนา ตําบลวิชิต อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต

คณะบุคคลนางวันดี คุ้มบ้าน
คณะบุคคลตาดีกาดะวะฮุตุดดีน

คณะบุคคล
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ลําดับที่
546

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 58-04195
ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ชุมชนบ้านไร่ ตําบล เจ๊ะเห อําเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

547

สร้างสรรค์โอกาส 58-04197

เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนบ้านกาแย ตําบล
ดุซงญอ อําเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส

548

สร้างสรรค์โอกาส 58-04198

549

สร้างสรรค์โอกาส 58-04199

550

สร้างสรรค์โอกาส 58-04200

551

สร้างสรรค์โอกาส 58-04201

552

สร้างสรรค์โอกาส 58-04202

553

สร้างสรรค์โอกาส 58-04203

554

สร้างสรรค์โอกาส 58-04204

555

สร้างสรรค์โอกาส 58-04205

556

สร้างสรรค์โอกาส 58-04206

557

สร้างสรรค์โอกาส 58-04208

558

สร้างสรรค์โอกาส 58-04209

559

สร้างสรรค์โอกาส 58-04210

560

สร้างสรรค์โอกาส 58-04211

เด็กและเยาวชนลดภาวะเสี่ยงสุขภาพด้านสื่อสังคมออนไลน์ บ้านยือโร๊ะ ตําบลบาโงย
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
กล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชนต้านภัยยาเสพติด หมู่บ้านลุโบะสาวอ ตําบลลุโบะสาวอ
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีในผู้ป่วยจิตเวช ชมรมคลองหินรักษ์จิต
ตําบลคลองหิน อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ห่างไกลโรค หมู่บ้านปุลากง ตําบลปุลากง อําเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี
ลูกกลมๆสร้างอนาคตสร้างสุขภาพ หมู่บ้าน สายเอก ตําบล มาโมง อําเภอ สุคิริน
จังหวัด นราธิวาส
ฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนบ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 ตําบลแว้ง อําเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคเรื้อรังบ้านน้ําจาน ตําบลอ่าวลึกเหนือ อําเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี่
เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมใฝ่ศาสนาห่างไกลยาเสพติด หมู่บ้านปาโล๊ะ ตําบลบาโงย
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามแนวทางอิสลาม หมู่บ้านค่าย ตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ประมงพื้นบ้าน สัตว์น้ําอินทรีย์ ชุมชนทรายทอง ตําบลแหลมสัก อําเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี่
พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยหลักศาสนธรรมบําบัดห่างไกลยาเสพติด หมู่บ้าน บ้านตะ
โละ ตําบล ยะต๊ะ อําเภอ รามัน จังหวัด ยะลา
บ้านพ่อเทพ ร่วมแรงร่วมใจ ผู้สูงวัยฟันดี หมู่บ้านบ้านพ่อเทพ ตําบลไทรทอง อําเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี
ปอเนาะซีโปร์ สะอาด สุขภาพดี บ้านซีโปร์ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

561

สร้างสรรค์โอกาส 58-04212

562

สร้างสรรค์โอกาส 58-04213

ผู้รับทุน
คณะบุคคลผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ชุมชน
บ้านไร่ ตําบล เจ๊ะเห อําเภอ ตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
คณะบุคคลการเสริมสร้างพื้นที่
สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน
บ้านกาแย
คณะบุคคลกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์
บ้านยือโร๊ะ
คณะบุคคลกลุ่มยุติธรรมชุมชนลุโบะ
สาวอ
คณะบุคคลชมรมคลองหินรักษ์จิต

ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคล

วันเริ่มต้น
15 ต.ค. 58

วันสิ้นสุด
15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลสถาบันศึกษาปอเนาะ นูรุล คณะบุคคล
กุรอาน
คณะบุคคล
เยาวชนแกนนําโรงเรียนตากใบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โรงเรียนตากใบ ตําบล เจ๊ะเห คณะบุคคลเยาวชนแกนนําโรงเรียน
อําเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส
ตากใบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
โรงเรียนตากใบ ตําบลเจ๊ะเห อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส
การคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านบูเกะกุง หมู่บ้าน7 บ้านบูเกะกุง ตําบลลุโบะยิไร
คณะบุคคลเยาวชนบ้านบูเกะกุง
คณะบุคคล
อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการกิน ห่างไกลโรค
คณะบุคคลลูกกลมๆสร้างอนาคต
คณะบุคคล ฟื้นฟูนาร้าง สภาองค์กร
ชุมชนตําบลแว้ง
คณะบุคคลชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขตําบลอ่าวลึกเหนือ
คณะบุคคลศูนย์กีรออาตีย์ชุมชนปาโละ
ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
คณะบุคคลกลุ่มพัฒนาบูกิตสปียอ/จา
แบปะคาร์
คณะบุคคลโครงการประมงพื้นบ้าน
สัตว์น้ําอินทรีย์
คณะบุคคลมัสยิดดารุลนาอิม
คณะบุคคลบ้านพ่อเทพรวมใจ
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ลําดับที่
563
564
565

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 58-04214
พัฒนาเยาวชนรู้เท่าทันและระวังป้องกันยาเสพติด หมู่บ้านกะดี ตําบลเชิงคีรี อําเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
สร้างสรรค์โอกาส 58-04215
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านมืองาแบ ชุมชนบางเก่า ตําบลบางเก่า
อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สร้างสรรค์โอกาส 58-04216
ครอบครัวสันติสุขสุขภาพดีตามแนวทางของศาสนาอิสลาม หมู่บ้าน จะกว๊ะ ตําบล
จะกว๊ะ อําเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

566

สร้างสรรค์โอกาส 58-04217

567

สร้างสรรค์โอกาส 58-04218

568

สร้างสรรค์โอกาส 58-04219

569

สร้างสรรค์โอกาส 58-04220

570

สร้างสรรค์โอกาส 58-04221

571

สร้างสรรค์โอกาส 58-04222

572

สร้างสรรค์โอกาส 58-04223

573

สร้างสรรค์โอกาส 58-04224

574

สร้างสรรค์โอกาส 58-04225

575
576

สร้างสรรค์โอกาส 58-04226
สร้างสรรค์โอกาส 58-04228

577

สร้างสรรค์โอกาส 58-04229

578

สร้างสรรค์โอกาส 58-04231

579

สร้างสรรค์โอกาส 58-04232

580

สร้างสรรค์โอกาส 58-04233

เยาวชนบําบัดยาเสพติด (เพื่อนชวนเพื่อน) หมู่บ้านสามยอด หมู่ที่ 8 ตําบลโคกโพธิ์
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เพื่อนช่วยเพื่อนป้องกันภัยยาเสพติด หมู่บ้านเจาะกือแล ตําบล ปุลากง อําเภอ
ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี
ผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ สุขภาพดีชีวีมีสุข หมู่บ้าน บ้านโสร่ง ตําบลเขาตูม
อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด หมู่บ้านตาโละ ตําบลลิดล อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส. หมู่บ้านปาดังยอ ตําบลมูโนะ
อําเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
ครอบครัวอบอุ่น เยาวชนเข้มแข็ง ชุมชนมีสุขภาวะ โรงเรียนบ้านไอร์โซ ตําบลช้างเผือก
อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด หมู่บ้านจือแรนีบง ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี
ฅนวัยใส ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด หมู่บ้าน น้ําวน ตําบล ช้างเผือก อําเภอ
จะแนะ จังหวัด นราธิวาส
สร้างเสริมสุขภาพลุ่มสตรีเพื่อสุขภาพดีตามวิถีชุมชน หมู่บ้านบือแนลาแล ตําบลปล่อง
หอย อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนผู้สูงอายุหมู่บ้านต้นทุเรียน ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
เด็กและเยาวชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ป่าและลําคลอง สู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ
ชุมชนบ้านวังลุ่ม ม.4 ตําบลละอุ่นเหนือ อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน บ้านตะบิงตีงี
ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
เยาวชนออนไลน์สุขภาพกายใจดี หัวใจไม่ติดเกมส์และสิ่งเสพติด หมู่บ้าน แพใหม่ ม.5
ตําบล บางริ้น อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง
Green Tadika : ตาดีกาสีเขียวใส่ใจสิ่งแวดล้อม หมู่ 1 ชุมชนโต๊ะพราน ตําบลท่าธง
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
คน 3 วัยสืบสานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาวะ
ปัญญา บ้านหาดส้มแป้น ม.3 ตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

ผู้รับทุน
คณะบุคคลเยาวชนจิตอาสาบ้านกะดี

ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคล

วันเริ่มต้น
15 ต.ค. 58

วันสิ้นสุด
15 พ.ย. 59

คณะบุคคลจิตอาสา

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่
บ้านจะกว๊ะตามแนวทางของศาสนา
อิสลามกลุ่มชุมชนบ้านจะกว๊ะ อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา
คณะบุคคลเยาวชนบําบัดยาเสพติด
(เพื่อนชวนเพื่อน)
คณะบุคคลโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

20 ต.ค. 58

20 พ.ย. 59

คณะบุคคลนายอับดุลเลาะ มาหิเละ

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลกีรออาตีบ้านตาโละ

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลชมรมคนรักษ์สุขภาพ

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลครอบครัวเข้มแข็งบ้านกุมุง คณะบุคคล

20 ต.ค. 58

20 พ.ย. 59

คณะบุคคลเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลกลุ่มอาสาพัฒนาบ้านน้ําวน คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลกลุ่มมุสลีมะฮบ้านบือแน
ลาแล
คณะบุคคลชุมชนศรัทธา
คณะบุคคลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพันธุ์
ปลาท้องถิ่นละอุ่นเหนือ
คณะบุคคลกลุ่มครูกีรออาตี บ้านตะบิง
ตีงี
คณะบุคคลมิตรภาพ 58

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล
คณะบุคคล

1 พ.ย. 58
15 ต.ค. 58

30 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

20 ต.ค. 58

20 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลตาดีกาอัลอิสลามียะห์ บ้าน คณะบุคคล
โต๊ะพราน
คณะบุคคลคนสามวัยหัวใจรักหาดส้ม คณะบุคคล
แป้น

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59
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ลําดับที่
581
582
583
584
585
586

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 58-04234
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด (วัคซีนยาเสพติดบ้านเมืองยอน) หมู่บ้านเมืองยอน ตําบลลุ
โบะยิไร อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
สร้างสรรค์โอกาส 58-04235
ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข หมู่บ้านแอร้อง ตําบลตาเนาะปูเต๊ะ อําเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา
สร้างสรรค์โอกาส 58-04236
ชุมชนร่วมใจรักษาสุขภาพกายและมลพิษทางอากาศ ห่างไกลขี้หยะ (ขยะ) บ้านล่าง หมู่
2 ตําบลราชกรูด อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 58-04238
พลังชุมชนและเยาวชนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสร้างสุขภาวะ บ้านสํานัก ม.3 ตําบลม่วงกลวง
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 58-04239
สืบสานการอนุรักษ์เป็ดบ้านนา ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพด้านยาเสพติด ชุมชนบ้านนา ม.1
ตําบลบ้านนา อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 58-04240
เครือข่ายเยาวชนในการป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียน หมู่บ้านกาสัง(โรงเรียนอาวี
ยะห์) ตําบลตาเนาะปูเต๊ะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

587

สร้างสรรค์โอกาส 58-04241

588

สร้างสรรค์โอกาส 58-04242

589

สร้างสรรค์โอกาส 58-04243

590

สร้างสรรค์โอกาส 58-04244

591

สร้างสรรค์โอกาส 58-04245

592

สร้างสรรค์โอกาส 58-04246

593
594

สร้างสรรค์โอกาส 58-04247
สร้างสรรค์โอกาส 58-04248

595

สร้างสรรค์โอกาส 58-04249

596

สร้างสรรค์โอกาส 58-04250

597

สร้างสรรค์โอกาส 58-04251

598

สร้างสรรค์โอกาส 58-04253

หมอน้อยส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนบ้านท่าด่าน ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพกาย ลดเสี่ยงโรค บ้านกําพวน ม.3 ตําบลกําพวน อําเภอสุข
สําราญ จังหวัดระนอง
เยาวชนมีสุขภาพจิตดีด้วยศาสนาและสร้างสัมพันธ์ครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด
หมู่บ้านกอซี ตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน เพื่อสุขภาพจิตที่ดี บ้านภูเขาทอง ม.4 ตําบลกําพวน
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์กีฬาให้เยาวชนมีสุขภาพกายที่ดีห่างไกลยาเสพติด บ้านวังกุ่ม ม.4 ตําบล
บางหิน อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
เยาวชน สร้างสุขบ้านดูซงรายอ หมู่ 3 ตําบล สะเอะ อําเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา

ผู้รับทุน
คณะบุคคลกลุ่มครูตาดีกากําปงบารู

ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคล

วันเริ่มต้น
15 ต.ค. 58

วันสิ้นสุด
15 พ.ย. 59

คณะบุคคลกลุ่มสุขภาพ บ้านแอร้อง

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลบ้านล่างพัฒนา

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
คณะบุคคล
ม่วงกลวง
คณะบุคคลอนุรักษ์สัตว์ประจําถิ่นเป็ด คณะบุคคล
บ้านนา
คณะบุคคล
คณะบุคคลเครือข่ายเยาวชนในการ
ป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียน
ชมรมกอลบูลยากีน (หัวใจแห่งศรัทธา)

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลท่าด่าน

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลคนรักถีบ

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลโรงเรียนตาดีกาดารุสสลาม คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนมัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์
คณะบุคคลเยาวชนสร้างสรรค์

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล
คณะบุคคล

15 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลเยาวชนสร้างสุขบ้านดูซง
รายอ
สตรีรักษ์สุขภาพ บ้านท่าคลอง ตําบลโคกโพธิ์ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
คณะบุคคลสตรีรักษ์สุขภาพ
กาปงกูวาสะอาดปลอดภัยจากโรคด้วยมือเรา หมู่บ้าน กูวา ตําบล ห้วยกระทิง อําเภอ คณะบุคคลกาปงกูวาสะอาดปลอดโรค
กรงปินัง จังหวัด ยะลา
ด้วยมือเรา
สื่อสุขภาวะสองภาษาสําหรับเด็กและเยาวชน หมู่บ้าน บาตูปูเต๊ะ ตําบล ลิดล อําเภอ
คณะบุคคลกลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อ
เมือง จังหวัด ยะลา
สังคม (PHOS)
เยาวชนต้านภัยยาเสพติด นํากีฬาและศาสนาสร้างสุขกายใจ หมู่ 2 ตําบลบางปู อําเภอ คณะบุคคลท่องเที่ยวบางปู
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
แกนนําเยาวชนตาดีกา บาโด สดใส ห่างไกลยาเสพติด หมู่บ้าน บ้านบาโด ตําบล ยะหา คณะบุคคลตาดีกานูรูลอีหม่าน บ้านบา
โด
อําเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา
ปลูกผักปลอดสารพิษ บริโภคปลอดภัย เสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ สถาบันศึกษา คณะบุคคลสถาบันศึกษาปอเนาะอิ
ปอเนาะอิมารอตุลกุรอาน
ตําบลปิยามุมัง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
มารอตุลกุรอาน
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ลําดับที่
599
600
601
602

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 58-04254
เยาวชนใส่ใจกีฬา ครอบครัวอบอุ่น ห่างไกลยาเสพติด หมู่บ้านกะลาพอตก ตําบลเตราะ
บอน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สร้างสรรค์โอกาส 58-04255
ฟุตบอลคุณธรรม นําพาครอบครัวมีสุขภาพกายใจแข็งแรงและปลอดยาเสพติด บ้าน
เหนือ ม.2 ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 58-04256
คลินิกคนเชิงเขาเอาสุขภาพมาฝาก หมู่บ้าน เชิงเขา ตําบล ปะลุกาสาเมาะ อําเภอ บา
เจาะ จังหวัด นราธิวาส
สร้างสรรค์โอกาส 58-04257
การออกกําลังกายตามวิถีชีวิตมุสลีมะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชนตาบาปา
เร๊ะ ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

603

สร้างสรรค์โอกาส 58-04258

604

สร้างสรรค์โอกาส 58-04259

605

สร้างสรรค์โอกาส 58-04262

606

สร้างสรรค์โอกาส 58-04263

607

สร้างสรรค์โอกาส 58-04265

608

สร้างสรรค์โอกาส 58-04266

609

สร้างสรรค์โอกาส 58-04267

610

สร้างสรรค์โอกาส 58-04268

611

สร้างสรรค์โอกาส 58-04269

612

สร้างสรรค์โอกาส 58-04270

613

สร้างสรรค์โอกาส 58-04271

614

สร้างสรรค์โอกาส 58-04272

615

สร้างสรรค์โอกาส 58-04273

616

สร้างสรรค์โอกาส 58-04274

ผู้รับทุน
คณะบุคคลเยาวชนสร้างสรรค์
ห่างไกลยาเสพติด
คณะบุคคลฟุตบอลสัมพันธ์

ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคล

วันเริ่มต้น
15 ต.ค. 58

วันสิ้นสุด
15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลคนเชิงเขารักสุขภาพ

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

องค์กรรัฐ

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

องค์กรรัฐ

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลแกนนําออกกําลังกาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ชุมชน
ตาบา
ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพทางกายและสร้างความสามัคคี ตําบลโต๊ะเด็ง
คณะบุคคลชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
อําเภอสุไหงปาดี
พัฒนาเยาวชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด (บ้านเจาะไอร้อง) หมู่บ้านเจาะไอร้อง ตําบล คณะบุคคลเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น บ้าน
จวบ อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
เจาะไอร้อง
ลด ละ เลิก บุหรี่ บ้านรอตันบาตู ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ

ชุมชนสุขภาพดี พิชิตโรคอ้วน หมู่บ้านปากบางตาวา ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
พัฒนาอาหารทะเลปลอดภัยสู่สุขภาวะชาวประมงพื้นบ้าน ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู
จังหวัดสตูล
วัฒนธรรมเสริมสร้างสุขภาพและความเข้มแข็งในชุมชนโดยมัสยิด ดารุลมุตตากีน
หมู่บ้านชะเอาะตะวันตก ตําบลมะนังยง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

คณะบุคคลกลุ่มสตรีชุมชนบางตาวา คณะบุคคล
พิชิตโรคอ้วน
คณะบุคคลร้านคนจับปลา จังหวัดสตูล คณะบุคคล

คณะบุคคลเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน มัสยิด ดารุลมุตตากีน ชะเอาะ
ตะวันตก
ส่งเสริมอาหารปลอดภัยในผู้สูงอายุ หมู่บ้านศาลาบูดี หมู่ที่ 2 ตําบลสะกํา อําเภอมายอ คณะบุคคลส่งเสริมอาหารปลอดภัยใน
จังหวัดปัตตานี
ผู้สูงอายุ
เยาวชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดีสู่การต้านภัยยาเสพติด หมู่บ้านกูแบอีเตะ ม.10
คณะบุคคลอาสาสมัครสาธารณสุข
ตําบลบานา อําเภอ.เมือง จังหวัดปัตตานี
ประจําหมู่บ้าน
สถาบันการศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต้นแบบการแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติด ชุมชน คณะบุคคลสถาบันศึกษาปอเนาะ
บ้านปาแด ตําบล ท่ากําชํา อําเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี
พัฒนาเยาวชน
ขยะแลกบุญ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง
การจัดการขยะรักษ์สุขภาพในสถาบันปอเนาะมะฮัดดารุสสาลาม หมู่บ้านบาโงมูลง
ตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

คณะบุคคลการจัดการขยะใน
สถาบันการศึกษาปอเนาะมะฮัดดา
รุสสาลาม
อาสาสมัครสร้างสุขภาพน้อย จัดการขยะในครัวเรือน หมู่บ้านลูโบะซูลง หมู่ที่ 10 ตําบล คณะบุคคลอาสาสมัครเยาวชนจัดการ
เตราะบอน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ขยะในครัวเรือน
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี ด้วยการจัดการขยะของชุมชน ตําบลสะดาวา อําเภอยะรัง
คณะบุคคลการจัดการขยะโดยมีส่วน
จังหวัดปัตตานี
ร่วมในชุมชน
เกษตรพันธุ์ใหม่เพื่อสุขภาพ ไม่สนใจสารเคมี โดย กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านน้ําหรา
คณะบุคคลกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านน้ํา
จังหวัดสตูล
หรา
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ลําดับที่
617

ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคล

วันเริ่มต้น
15 ต.ค. 58

วันสิ้นสุด
15 พ.ย. 59

618

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
สร้างสรรค์โอกาส 58-04275
ตาดีกาส่งเสริมสุขภาพ [TADIKA Promoting health]หมู่บ้านบาซาเวาะเซ็ง ตําบลปิ คณะบุคคลตาดีกาส่งเสริมสุขภาพ
ตูมุดี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
สร้างสรรค์โอกาส 58-04276
สวนผักเมืองพิมาน หมู่บ้านเมืองพิมาน ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
คณะบุคคลกลุ่มชุมชนเมืองพิมาน

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

619

สร้างสรรค์โอกาส 58-04277

620

สร้างสรรค์โอกาส 58-04278

621

สร้างสรรค์โอกาส 58-04279

622

สร้างสรรค์โอกาส 58-04280

623

สร้างสรรค์โอกาส 58-04281

624

สร้างสรรค์โอกาส 58-04282

625

สร้างสรรค์โอกาส 58-04283

626

สร้างสรรค์โอกาส 58-04285

627

สร้างสรรค์โอกาส 58-04286

628

สร้างสรรค์โอกาส 58-04287

629

สร้างสรรค์โอกาส 58-04305

630

สร้างสรรค์โอกาส 58-04307

631

สร้างสรรค์โอกาส 58-04308

632

สร้างสรรค์โอกาส 58-04309

633

สร้างสรรค์โอกาส 58-04313

634

สร้างสรรค์โอกาส 58-04323

อาหารพื้นบ้าน ปลอดสารปลอดภัย หมู่บ้านปากบารา หมู่ที่ 2 ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู
จังหวัดสตูล
คุณธรรมนําพาครอบครัวสร้างสุขภาพจิต หมู่บ้านน้ําดํา ตําบลน้ําดํา อําเภอทุ่งยางแดง
จังหวัดปัตตานี
ลดละเลิกสารเคมีด้วยเกษตรพอเพียง เพื่อคนสะดาวาสุขภาพดี ตําบลสะดาวา อําเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี
เสริมศักยภาพสิทธิในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน หมู่บ้าน เครือข่ายชุมชนรักษ์ปากน้ํา
(สมาชิก 4 หมู่บ้านในตําบลปากน้ํา หมู่1-7) ตําบล ปากน้ํา อําเภอ ละงู จังหวัด สตูล

คณะบุคคลอาหารพื้นบ้านปลอดสาร
ปลอดภัย
คณะบุคคลครอบครัวคุณธรรม สร้าง
ประชาชาติที่ดีเลิศ
คณะบุคคลกลุ่มปลูกพืชปลอดสารพิษ
เกษตรพอเพียง
คณะบุคคลเครือข่ายชุมชนรักษ์อ่าว
ปากบารา

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

20 ต.ค. 58

20 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําอ่าวปากบารา หมู่บ้านตะโละใส หมู่ที่4 ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู
จังหวัดสตูล
การส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่มุสลีมะห์ในชุมชน ชุมชนบ้านปูโป๊ะ ตําบลตะลุโบะ อําเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
ส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรุบี ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

คณะบุคคลกลุ่มธนาคารปูม้า บ้านตะ
โละใส ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล
คณะบุคคลกลุ่มมุสลีมะห์ชุมชนปูโป๊ะ

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลกะรุบี คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลบ้านนาพญา

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลบ้านบากันโต๊ะทิด

คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

คณะบุคคลชมรมเยาวชนม่วงหวาน

คณะบุคคล

20 ต.ค. 58

20 พ.ย. 59

คณะบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา คณะบุคคล
ทอน
คณะบุคคล กศน.ตําบลคลองขุด
คณะบุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

สร้างสุขภาวะปัญญาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้าน นาพญา หมู่บา้ น นาพญา ตําบล
ละงู อําเภอ ละงู จังหวัด สตูล
ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบากันโต๊ะทิด ม.7 บ้านบากันโต๊ะทิด ตําบลละงู
อําเภอละงู จังหวัดสตูล
พัฒนาศักยภาพเยาวชนม่วงหวานใส่ใจสุขภาพปลอดยาเสพติด หมู่บ้านม่วงหวาน
ตําบลสาคอบน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ลดอุบัติเหตุและห่วงใยความปลอดภัยของลูกหลาน หมู่ 1 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนในพื้นที่ กศน.ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล
ส่งเสริมการออกกําลังกายของชุมชนด้วย BBL (Brain Based Learning) หมู่บ้านท่า
ศิลา ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เกษตรอินทรีย์ พัฒนากลไก ใส่ใจสุขภาพ หมู่บ้านวังตง ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี:สื่อดี พื้นที่ดีภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินฎธุ 1 ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี :สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 ตําบลอุ่มจาน อําเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

คณะบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า คณะบุคคล
ศิลา
คณะบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง คณะบุคคล
เจริญราษฎร์
นางนพมาศ วงศ์ษาพาน
บุคคล

15 ต.ค. 58

15 พ.ย. 59

10 พ.ย. 58

9 พ.ย. 59

นางรสสุคนธ์ ประเทพา

1 ธ.ค. 58

30 พ.ย. 59

บุคคล

Page 30 of 116

ลําดับที่
635
636
637
638

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 58-04330
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี: สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
สร้างสรรค์โอกาส 58-04338
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขา ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 58-04339
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี:สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาแม็ง ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
สร้างสรรค์โอกาส 58-04340
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเบ็ญพาด ตําบลพังตรุ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี: สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางเอียง ตําบลบางวัน อําเภอคุ
ระบุรี จังหวัดพังงา
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี บ้าน
โคกสวัสดี ตําบลบงเหนือ อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3ดี:สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี บ้านโป่ง
สลอด ตําบลหนองกะปุ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี: สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาส่วง ตําบลนาส่วง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับทุน
นางรัชตา เอนกไชยพร

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ธ.ค. 58

วันสิ้นสุด
30 พ.ย. 59

นางสุพรรณทิพย์ ประทุมทา

บุคคล

10 พ.ย. 58

9 พ.ย. 59

นางพรทิพย์ จันทร์ทิน

บุคคล

10 พ.ย. 58

9 พ.ย. 59

นางพัชรี วงศ์วีระชัย

บุคคล

10 พ.ย. 58

9 พ.ย. 59

นางสาวเดือน ชํานาญ

บุคคล

1 ธ.ค. 58

30 พ.ย. 59

นางขวัญจิต หมูดเด็น

บุคคล

1 ธ.ค. 58

30 พ.ย. 59

นางสุจินดา จ่างแสง

บุคคล

13 ม.ค. 59

31 ธ.ค. 59

นางจิดาภา นวมนิ่ม

บุคคล

10 พ.ย. 58

9 พ.ย. 59

นางทิพวัลย์ ลาวรรณ

บุคคล

10 พ.ย. 58

9 พ.ย. 59

639

สร้างสรรค์โอกาส 58-04341

640

สร้างสรรค์โอกาส 58-04342

641

สร้างสรรค์โอกาส 58-04344

642

สร้างสรรค์โอกาส 58-04346

643

สร้างสรรค์โอกาส 58-04359

644

สร้างสรรค์โอกาส 58-04360

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี: สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ใส อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นางอุษณี จํารัส

บุคคล

1 ธ.ค. 58

30 พ.ย. 59

645

สร้างสรรค์โอกาส 58-04372

นางสาวศิริรัตน์ โลมากูล

บุคคล

1 ธ.ค. 58

30 พ.ย. 59

646

สร้างสรรค์โอกาส 58-04374

นางจริยา แก้วใส

บุคคล

20 พ.ย. 58

30 พ.ย. 59

647

สร้างสรรค์โอกาส 58-04392

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี:สื่อดี พื้นที่ดีภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงใจ ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี:สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสบาย ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี:สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ ตําบลห้วยทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

นางสมศรี คําฝั้น

บุคคล

20 พ.ย. 58

30 พ.ย. 59

648

สร้างสรรค์โอกาส 58-04394

นางสกุลทิพย์ เสมอภาคภูมิ

บุคคล

10 พ.ย. 58

9 พ.ย. 59

649

สร้างสรรค์โอกาส 58-04395

นางกาญจนา ยลวิลาศ

บุคคล

15 พ.ย. 58

30 พ.ย. 59

650

สร้างสรรค์โอกาส 59-00110

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี:สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม ตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลําปาง
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 3 ดี: สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง ตําบลป่าโมง จังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาศักยภาพภาคีและติดตามสนับสนุนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

คณะบุคคลโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีและติดตามประเมินผล (ชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ)

คณะบุคคล

5 มี.ค. 59

30 มิ.ย. 60
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ลําดับที่
651

653

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00127
โคกไม้แดงหัวกระสัง รวมพลังช่วยเลิกบุหรี่ ร้อยใจทุกภาคีเข้ามามีส่วนโดยใช้ชุมชน
นายอัมพร นาเจริญ
เป็นฐาน ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
สร้างสรรค์โอกาส 59-00128
ชาวตําบลหนองบัวร่วมใจสร้างชุมชนยุคใหม่ปลอดภัยไร้ควันบุหรี่ทุกภาคีมีส่วนร่วมโดย นางแพงแก้ว สวรรค์โพธิ์งาม
ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตําบลหนองบัว อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
สร้างสรรค์โอกาส 59-00129
คนป่างิ้วเป็นสุขไร้ทุกข์จากควันบุหรี่ ตําบลป่างิ้ว อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นางเบญจวรรณ บัวชุ่ม

654
655
656

สร้างสรรค์โอกาส 59-00130
สร้างสรรค์โอกาส 59-00131
สร้างสรรค์โอกาส 59-00132

ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลบุหรี่ ตําบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สันติสุข ไร้ทุกข์จากควันบุหรี่ ตําบลสันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประชาชนคนเจริญเมือง ต้านภัยบุหรี่ ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายกิติ น้อยเรือน
นางสุรีภรณ์ คําก้อแก้ว
นายอาทิตย์ บุตรโส

บุคคล
บุคคล
บุคคล

15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60

657

สร้างสรรค์โอกาส 59-00133

นายประดิษฐ์ ประทองคํา

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

658

สร้างสรรค์โอกาส 59-00134

นายบุญค้ํา แสนช่างไม้

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

659
660

สร้างสรรค์โอกาส 59-00135
สร้างสรรค์โอกาส 59-00136

พลังใจต้านภัยบุหรี่ตามวิถีคนเวียงกาหลง ตําบลเวียงกาหลง อําเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
ฅนเวียงกาหลงร่วมใจต้านภัยบุหรี่ ตําบลเวียงกาหลง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย
ชุมชนปลอดบุหรี่เพื่อชนเผ่าสุขภาพดี ตําบลวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ชุมชนฅนบ้านโป่งร่วมใจต้านภัยบุหรี่ ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

นายพรพจน์ แสงแก้ว
นายภิพบ กาวิละ

บุคคล
บุคคล

15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60

661

สร้างสรรค์โอกาส 59-00137

นางฉวีวรรณ แซ่ซี่

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

662

สร้างสรรค์โอกาส 59-00138

นายพิชิตชัย

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

663

สร้างสรรค์โอกาส 59-00139

นายชาลี ศรีประจันทร์

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

664
665
666

สร้างสรรค์โอกาส 59-00140
สร้างสรรค์โอกาส 59-00141
สร้างสรรค์โอกาส 59-00142

นายวงสินธุ์ ศักดิ์เกิด
นายสมชัย พานทอง
นางนิรมล รัตนสุภา

บุคคล
บุคคล
บุคคล

15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60

667

สร้างสรรค์โอกาส 59-00143

นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

668

สร้างสรรค์โอกาส 59-00144

นายอดิศร ปันเซ

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

669

สร้างสรรค์โอกาส 59-00145

นายภิรมย์ จองคําอาง

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

670

สร้างสรรค์โอกาส 59-00146

นายศักดา หทัยทิพย์

บุคคล

5 มี.ค. 59

31 มี.ค. 60

671
672

สร้างสรรค์โอกาส 59-00147
สร้างสรรค์โอกาส 59-00148

นางฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์
นางขวัญใจ ยะกันมูล

บุคคล
บุคคล

15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60

652

ชุมชนบ้านพังสิงห์ร่วมใจลดภัยบุหรี่ ทุกภาคีมีส่วนร่วมด้วยหลัก 5 ร ตําบลท่าเรือ
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาชนคนกําโลนรวมพลัง ร่วมใจเลิกบุหรี่ ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
รวมพลังมวลชน สร้างชุมชน อากาศดีคีรีวง ร่วมใจเลิกบุหรี่ ตําบลกําโลน อําเภอลาน
สกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนึ่งใจห้วยปูลิงปลอดบุหรี่ ตําบลห้วยปูลิง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุมชนบ้านหนองหงส์ ร่วมใจห่างไกลบุหรี่ ทุกภาคีมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ตําบลหนองหงส์ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ควบคุมบุหรี่ (ยาสูบ) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุมชนเข้มแข็งร่วมใจห่างไกลบุหรี่ด้วยธรรมนูญสุขภาวะ ตําบลห้วยโป่ง อําเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตําบลถ้ําลอดสุขใจ สดใสไร้ควันบุหรี่ ตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พัฒนาเครือข่ายชุมชนตําบลแม่เหาะเข้มแข็งช่วยลด ละ เลิก บุหรี่ ตําบลแม่เหาะ
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตําบลนี้เลิกบุหรี่เพื่อแม่ ตําบลโป่งสา อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายชุมชนเวียงเหนือ ลด ละ เลิก บุหรี่ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

นํานาผล

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.พ. 59

วันสิ้นสุด
15 มี.ค. 60

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60
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ลําดับที่
673

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00149
ชุมชนตําบลแม่ฮี้ รวมพลัง ลด ละ เลิก บุหรี่ ตําบลแม่ฮี้ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายโสรัจ พรหมวังศรี

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.พ. 59

วันสิ้นสุด
15 มี.ค. 60

674
675

สร้างสรรค์โอกาส 59-00150
สร้างสรรค์โอกาส 59-00151

นายสุพัฒน์ ใจงาม
นายอัครวัฒน์ เพียวพงภควัต

บุคคล
บุคคล

15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60

676
677

สร้างสรรค์โอกาส 59-00152
สร้างสรรค์โอกาส 59-00153

นายศิวาฤทธิ์ ปรีชาพูด
นางสาวอุษาฤทธิ์ เขียมรัมย์

บุคคล
บุคคล

15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60

678

สร้างสรรค์โอกาส 59-00154

นายเกรียงศักดิ์ ธัญญศิรินนท์

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

679
680

สร้างสรรค์โอกาส 59-00155
สร้างสรรค์โอกาส 59-00156

นายมงคล แผ้วพลสง
นายอดิศักดิ์ แกล้วกล้า

บุคคล
บุคคล

15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60

681

สร้างสรรค์โอกาส 59-00157

นายวิชัย คุ้มไพฑูรย์

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

682

สร้างสรรค์โอกาส 59-00158

นางดวงดาว อ่ําเอี่ยมศรี

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

683

สร้างสรรค์โอกาส 59-00159

นายสําเริง ดัดตนรัมย์

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

684

สร้างสรรค์โอกาส 59-00160

คนตาจงใส่ใจทุกวัยไม่สูบบุหรี่ ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนสุขภาพดี ไร้ควันบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านขามใหญ่ ตําบล
เมืองไผ่ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
สานพลังคนไทยเจริญ ลด ละ เลิกบุหรี่ สู่ชุมชนน่าอยู่ทุกภาคีมีส่วนร่วม ตําบลไทย
เจริญ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
สําโรงใหม่เป็นสุข ไร้ทุกข์จากควันบุหรี่ ตําบลสําโรงใหม่ อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์
ชุมชนตําบลบุกระสังร่วมใจห่างไกลบุหรี่ ทุกภาคีมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ตําบลบุกะสัง อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนหูทํานบรวมพลังช่วยเลิกบุหรี่ 667 ปอด ปลอดภัย ร้อยใจ เทิดไท้องค์ราชัน ทุก
ภาคีมีส่วนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์

นายบุญเหลือ ยาท้าว

บุคคล

15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60

685
686

สร้างสรรค์โอกาส 59-00163
สร้างสรรค์โอกาส 59-00167

นายฑิฆัมพร จ่างจิต
นายธวัชชัย ใจคําวัง

บุคคล
บุคคล

15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59

15 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60

687

สร้างสรรค์โอกาส 59-00322

นายซอและ มะเย็ง

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

688

สร้างสรรค์โอกาส 59-00323

ชาวม่วงคํา ต้านภัยบุหรี่ ตําบลม่วงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ลด ละ เลิกบุหรี่ ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
สานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่ สู่ชุมชนน่าอยู่ ตําบลเฉลิม อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส
ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลบุหรี่ รพ.สต.บองอ ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

นางรอฮาโย หะยีหมัด

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

689
690
691

สร้างสรรค์โอกาส 59-00325
สร้างสรรค์โอกาส 59-00326
สร้างสรรค์โอกาส 59-00327

นางอุไร พจน์เพริศ
นางรุสมานี ศิริกุล
นางสุทธินันท์ ยะโกะ

บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

692
693
694

สร้างสรรค์โอกาส 59-00328
สร้างสรรค์โอกาส 59-00329
สร้างสรรค์โอกาส 59-00330

นางนูรีหย๊ะ อาแว
นางสุณิสา ซูมา
นายถวิล แสงแก้ว

บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

695

สร้างสรรค์โอกาส 59-00331

นางอาสรีนา ดอเลาะ

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

ตําบลสบป่องสุขใจ สดใสไร้ควันบุหรี่ อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คนปะคําร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ ทุกภาคีมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตําบลปะคํา
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
คนเมืองไผ่ร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ ตําบลเมืองไผ่ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมั ย์
ชุมชนบ้านปลื้มใต้ร่วมใจห่างไกลบุหรี่ ทุกภาคีมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ตําบลโคกมะม่วง อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
สําโรงใหม่รวมใจ ห่างไกลบุหรี่ ตําบลสําโรงใหม่ อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ชุมชนตําบลยี่งอปลอดบุหรี่ ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลศรีสาคร ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลโคกเคียน (รพ.สต.บ้านบือราเป๊ะ) อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
ตําบลลุโบะบายะไร้ควันบุหรี่ ตําบลลุโบะบายะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนละหาร ต้านภัยบุหรี่ ชีวีมีสุข ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนปลอดบุหรี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสะปอม ตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนร่วมมือ ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ตําบลเฉลิม อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
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ลําดับที่
696

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 พ.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60

697
698

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00332
ชุมชนลด ละ เลิก บุหรี่ โดยภาคีมีส่วนร่วม ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัด
นายอาดือนัน ดอเลาะ
นราธิวาส
สร้างสรรค์โอกาส 59-00333
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
นางกรรณิการ์ พรหมแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-00334
ลด ละ เลิก บุหรี่ โดยชุมชน เพื่อชุมชน ตําบลบาโงสะโต อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายอาลาวี สนิ

บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

699

สร้างสรรค์โอกาส 59-00335

นายอร่าม อามีเราะ

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

700
701

สร้างสรรค์โอกาส 59-00336
สร้างสรรค์โอกาส 59-00337

นายนิรูสลาน แวนามะกัน
นายนรินทร์ ขําเล็ก

บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

702
703
704

สร้างสรรค์โอกาส 59-00338
สร้างสรรค์โอกาส 59-00339
สร้างสรรค์โอกาส 59-00340

นายธเนศ พรหมแก้ว
นายมูฮัมหมัด อิบรอเห็น
นายอยุทธ มือเส๊าะ

บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

705

สร้างสรรค์โอกาส 59-00342

นางจิรภา พูลเทพ

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

706

สร้างสรรค์โอกาส 59-00343

นายแอมะ มะเซ็ง

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

707

สร้างสรรค์โอกาส 59-00344

นายอัมรัน สะอะ

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

708

สร้างสรรค์โอกาส 59-00345

นายอดุลย์ อาแวกือจิ

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

709

สร้างสรรค์โอกาส 59-00346

นางฟาตีมะห์ ฮะยีอาซัน

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

710
711

สร้างสรรค์โอกาส 59-00347
สร้างสรรค์โอกาส 59-00348

นางนูรฮายาตี สังวาลเพ็ชร
นางชนากาญจน์ ดาโอะ

บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

712

สร้างสรรค์โอกาส 59-00349

นายนิอาซิ นิจินิการี

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

713

สร้างสรรค์โอกาส 59-00350

ชุมชนตําบลกะลุวอปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโคกศิลา ตําบล
กะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนมุสลิมขับเคลื่อนสู่ชุมชนปลอดบุหรี่ ตําบลบาโงสะโต อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลเชิงคีรี ตําบลเชิงคีรี อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนเขตรพ.สต.บ้านสุไหงบาลาปลอดบุหรี่ ตําบลมะนังตายอ อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
ร่วมด้วยช่วยกันสานพลังชุมชน ลด ละ เลิก บุหรี่ เขตตําบลมะรือโบตก (เขตรับผิดชอบ
รพ.สต.บ้านสะโล)อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ลด เลิกบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นางจันทร์แจ่ม อินอุ้ย

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

714
715
716
717
718
719
720
721

สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส

ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
คนรักสุขภาพดี ชุมชนปลอดบุหรี่ ตําบลระแว้ง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ตําบลตะโละไกรทองปลอดบุหรี่ อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลม่วงเตี้ย ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ตําบลไม้แก่น ปลอดบุหรี่ อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลกะมิยอ อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นางซารีพะ เจ๊ะอาลี
นางสาวสือเมาะ มุสตอปา
นายฮาโรน มาหมัด
นางนิซะ มาซอ
นายสมชาติ ศักดิษฐานนท์
นายการียา ยือแร
นายมูฮาหมัดโยฮัน วารัม
นายมะยาซิน สาเมาะ

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

59-00352
59-00353
59-00354
59-00355
59-00356
59-00357
59-00358
59-00359

ชุมชนลด ละ เลิก บุหรี่ เขตรพ.สต.ต.เกาะสะท้อน ตําบลเกาะสะท้อน อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนลาไมไร้ควันบุหรี่ ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนปลอดบุหรี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส
ชุมชนลด ละ เลิก บุหรี่ตําบลกะลุวอเหนือ
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลกาลิซา อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
พลังชุมชน พลังครอบครัว ลด ละ เลิก บุหรี่ ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส
ชุมชนเขต รพ.สต.โคกเคียน ปลอดบุหรี่ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส
ชุมชนลดละเลิกบุหรี่ตําบลบางปอ (รพ.สต.บางปอ) ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
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ลําดับที่
722
723
724
725
726

ชื่อแผน
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส

รหัสโครงการ
59-00361
59-00362
59-00363
59-00364
59-00365

ชื่อโครงการ
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลตะโละแมะนา อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่เทศบาลเมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลทุ่งพลา อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ตันหยงลุโละเข้มแข็ง ลดโรค ปลอดบุหรี่ ตําบลตันหยงลุโละ อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ผู้รับทุน
นางภัทรพร รัตนซ้อน
นางสาวไซร์นะ หะแว
นายปรีชา กาฬแก้ว
นายประสพพร สังข์ทอง
นางซารีป๊ะ ดอเลาะ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750

สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส

59-00366
59-00367
59-00368
59-00369
59-00370
59-00371
59-00372
59-00373
59-00374
59-00375
59-00376
59-00377
59-00378
59-00379
59-00380
59-00381
59-00382
59-00383
59-00384
59-00385
59-00386
59-00387
59-00388
59-00389

นายสมาน กอลํา
นางครีเย๊าะ เจ๊ะแว
นายอนุชิต วังทอง
นางรัตนา สุทธิมาส
นางซูไฮบะห์ เจะมะ
นายสรวุฒิ อรุโณทัย
นางสาวสาลีปะ เจ๊ะเงาะ
นางมณฑา รัตนอนันต์
นางรอปิเอาะ สุหลง
นายแวอิลยัส อีบุ๊
นายแวอารีเฟ็น และมะลี
นายกามาลูดิง เจ๊ะมิง
นายแวมูฮํามัดรอเซ๊ะ เจ๊ะอาลี
นายอับดุลเลาะ ฮามะ
นางคอรียะ พิทักษ์สุขสันต์
นางซําซียะห์ อุมาลี
นางซัยนับ ซามะ
นางเสาวลักษณ์ ศรเรือง
นางรอปีเยาะ โตะอาดัม
นางเจะไซนุน อับดุลบุตร
นายมะอํารา สือรี
นายอิบรอฮิม แบรอ
นายนพพร ช่วยบํารุง
นายเสกสรรค์ วิมลธรรม

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

751

สร้างสรรค์โอกาส 59-00390

นางสาวพัชรณัญญ์ พุฒกลาง

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

752

สร้างสรรค์โอกาส 59-00391

นายยุทธการ ขําหินตั้ง

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

753

สร้างสรรค์โอกาส 59-00392

นางอรุณนี เรืองคง

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

754

สร้างสรรค์โอกาส 59-00393

ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลถนน ตําบลถนน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ร่วมใจ ร่วมแก้ไข ชุมชนปลอดบุหรี่ ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ตําบลตาแกะปลอดบุหรี่ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ดอนทรายร่วมใจปลอดภัยไร้บุหรี่ ตําบลดอนทราย อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลลางา อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดโรคภัยห่างไกลการสูบบุหรี่ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลปากู อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลพิเทน อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลแม่ลาน อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลปิตูมุดี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลน้ําดํา อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลบางโกระ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปุยุดปลอดบุหรี่ตามวิถีมุสลิมสู่ตําบลในฝัน ต.ปุยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลตะโละกาโปร์ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลตรัง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลยาบีไร้ควันพิษ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ประชาชนคนสารภีร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลสารภี อําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา
ประชาชนคนโนนประดู่ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลโนนประดู่ อําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
คนหนองบุนนาก ลด ละ เลิก บุหรี่และสุรา โดยภาคีมีส่วนร่วมใช้ชุมชนเป็นฐาน ตําบล
หนองบุนนาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ประชาชนตําบลสารภี มีดีสารพัด ร่วมใจขจัดภัยบุหรี่และสุรา ตําบลสารภี อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ชาวตําบลมาบกราดร่วมใจต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลมาบกราด อําเภอพระทองคํา
จังหวัดนครราชสีมา

นายชัชวาล กริ่งสันเทียะ

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
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ลําดับที่
755

761

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00394
สร้างเสริมสุขภาพดีโดยวิธีลดละเลิกบุหรี่และสุรา ตําบลบ้านใหม่ อําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-00395
ชุมชนร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา ตําบลท่าลาดขาว
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-00396
ชาวหนองตาดใหญ่ร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่และสุรา ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-00397
ประชาชนคนด่านช้างร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-00398
ตําบลห้วยยางร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-00399
เข้าถึง เข้าใจ ห่างไกลบุหรี่ร้าย อันตรายเงียบ ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-00400
โนนฝรั่งร่วมใจลด เลิก ภัยจากบุหรี่ ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

762

สร้างสรรค์โอกาส 59-00401

763

สร้างสรรค์โอกาส 59-00402

764

สร้างสรรค์โอกาส 59-00403

765

สร้างสรรค์โอกาส 59-00404

766

สร้างสรรค์โอกาส 59-00405

767

สร้างสรรค์โอกาส 59-00406

768

สร้างสรรค์โอกาส 59-00407

769

สร้างสรรค์โอกาส 59-00408

770

สร้างสรรค์โอกาส 59-00409

771

สร้างสรรค์โอกาส 59-00410

772

สร้างสรรค์โอกาส 59-00412

773

สร้างสรรค์โอกาส 59-00413

774

สร้างสรรค์โอกาส 59-00414

756
757
758
759
760

ประชาชนคนช่อระการ่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลช่อระกา อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
ชาวพันดุงสุขกาย สุขใจ พ้นภัยบุหรี่และสุรา ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา
รักษ์และใส่ใจสุขภาพ ลด ละ เลิก สุรา และยาสูบ ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา
สามเมืองร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่และการดื่มสุรา ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา
ชาวตําบลสีสุกเป็นสุขศรีไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรา ตําบลสีสุก อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา
ชาวท่าจะหลุงร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลท่าจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา
ชุมชนสุขใจ ประชาชนปลอดภัยจากบุหรี่และสุรา ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
ประชาชนคนพระพุทธร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ลด ละ เลิก เพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา ตําบลพะงาด อําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา
ชาวตาจั่นสดใส ร่วมใจต้านภัยสุราและยาสูบ ตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ลดละเลิกเหล้าและบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตําบลสันติคีรี อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตําบลขุนแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสริมสร้างสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราชาวแม่อูคอ ตําบลแม่อูคอ อําเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้รับทุน
นางรําไพ บุญอยู่

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 พ.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60

นางสาวกาญจนี บุณยวงศ์วิโรจน์

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายธนิต อภิรักขิตบุญญา

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายพล ปิ่นกลาง

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางสาววัลภา มุ่งยุทธกลาง
นายบุญส่ง ประกอบนอก

บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

นายประสิทธิ์ บ่อสารคาม

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางกัญทิมา เคนเหลื่อม

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางสาววนิดา ทองดีนอก

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายนรินทร์ สุวรรณาโค

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางเนาวรัตน์ เอกอุ่น

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางสาวทับทิม คล่องแคล่ว

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายประเสริฐ เทพทะเล

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางบุปผา กุศลคุ้ม

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางปทิตตา ทองสุขนอก

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางสานิตย์ ชาจันทึก

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางกชนิภา นราพินิจ

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางสุรางค์ กาวรรณ

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายบุญเลิศ ศรีอารีย์

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายอนุชา ตาสิติ

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
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ลําดับที่
775

787
788
789

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00415
ท่าผาปุ้มร่วมใจห่างไกลบุหรี่แอลกอฮอล์ ตําบลท่าผาปุ้ม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00416
ตําบลแม่ลาน้อยลดละเลิกเหล้าและบุหรี่ ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00417
แม่เงาสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา ตําบลแม่เงา อําเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00460
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00461
ควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเขตรับผิดชอบ รพ.สต.แม่ลาหลวง ตําบล
แม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00462
ควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตําบลแม่โถ อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00463
ควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลแม่สุ ตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00464
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลช่างหม้อ ภาคีร่วมมือ พลังชุมชนร่วมใจห่วงใย
ลูกหลานห่างไกลบุหรี่ ตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00465
ประชาชนคนแม่นาจาง ต้านภัยบุหรี่ ตําบลแม่นาจาง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00469
สนับสนุนวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย ภาคกลาง
สร้างสรรค์โอกาส 59-00479
ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับผู้สูงอายุ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00483
สนับสนุนการดําเนินงานจิตอาสาเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนพื้นที่ภาค
ตะวันออก
สร้างสรรค์โอกาส 59-00539
สังเคราะห์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสํานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม
สร้างสรรค์โอกาส 59-00547
ผาบ่องรวมใจต้านภัยบุหรี่ ตําบลผาบ่อง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00548
ชุมชนร่วมมือ ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

790

สร้างสรรค์โอกาส 59-00549

791
792

สร้างสรรค์โอกาส 59-00550
สร้างสรรค์โอกาส 59-00551

793

สร้างสรรค์โอกาส 59-00552

794

สร้างสรรค์โอกาส 59-00553

795
796

สร้างสรรค์โอกาส 59-00554
สร้างสรรค์โอกาส 59-00555

776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยสิงห์ ภาคีร่วมมือ พลังชุมชนร่วมใจห่วงใยลูกหลาน
ห่างไกลบุหรี่ ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลเฉลิม อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
สานพลังชุมชน รพ.สต.แม่ต้อบเหนือ ลด ละ เลิกบุหรี่ ตําบลบ้านกาศ อําเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่ของประชาชน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําดิบ ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พลังชุมชน พลังเครือข่าย ร่วมใจ ห่วงใยลูกหลาน ห่างไกลบุหรี่ ตําบลแม่เหาะ อําเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลลําภู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ตําบลเมืองปอนสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา ตําบลเมืองปอน
อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้รับทุน
นางสมศรี ติ๊บหน่อ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 พ.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60

นายวิเชียร ลาวใส

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายสุมนต์ คําเรือง

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายพนา บุบผาเพชร

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางอรพรรณ วนาภรณ์

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางสุริยันต์ ไชยสิทธิ์

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายปราโมทย์ สายสวาท

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายมนูญ ไพรพนาพันธ์

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายอานัน น้อยสุวรรณ

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายธนบูรณ์ สมบูรณ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มรักษ์เขาชะเมา

องค์กรรัฐ
บุคคล
องค์กรเอกชน

1 พ.ค. 59
25 มี.ค. 59
1 พ.ค. 59

30 พ.ย. 60
31 พ.ค. 59
30 มิ.ย. 60

นางสาวอภิญญา ตันทวีวงศ์
นางยุพิณ ผ่องตัน
นายมาหามะนาวาวี หะยีอูเซ็ง

บุคคล
บุคคล
บุคคล

6 เม.ย. 59
1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 มี.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

นายนิติกร จํารัส

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายมะหะมะ เจ๊ะโด
นางจินดา ธารบุญ

บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

นางนะญาห์ น้อยสกุล

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายจักรพงษ์ ศรีเมือง

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางดรุณี รัตนวงศ์
นางพรศรี พุทธิมา

บุคคล
บุคคล

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
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ลําดับที่
797

800

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00556
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลโพซอ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00557
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลสล่าเชียงตอง ตําบลเสาหิน อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00568
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านก้อนเส้า ตําบล หนองกุง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะ
เกษ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00569
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่หมู่บ้านนาแสงสาคร ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

801

สร้างสรรค์โอกาส 59-00570

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่หมู่บ้านโนนรัง ตําบลหนองกุง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านโนนรัง

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

802

สร้างสรรค์โอกาส 59-00571

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

803

สร้างสรรค์โอกาส 59-00572

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านสมสนุก ม.8 ต.กุดสินคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
คณะบุคคลบ้านสมสนุก หมู่ที่8
เยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ดื่ม ลด ละ เลิก เหล้า
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่หมู่บ้านเสรี หมู่ 9 ตําบลปราสาท อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านเสรี

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

804

สร้างสรรค์โอกาส 59-00574

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

805

สร้างสรรค์โอกาส 59-00575

31 ส.ค. 60

สร้างสรรค์โอกาส 59-00576

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยหว้าน คณะบุคคล
ไพร หมู่ที่8
คณะบุคคลบ้านโคกจ๊ะ หมู่ที่ 15
คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

806

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

807

สร้างสรรค์โอกาส 59-00577

คณะบุคคลบ้านโคกสวาย หมู่ 18

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

808

สร้างสรรค์โอกาส 59-00578

คณะบุคคลบ้านปะเคียบ หมู่ 1

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

809

สร้างสรรค์โอกาส 59-00579

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

สร้างสรรค์โอกาส 59-00580

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 4
คณะบุคคลบ้านตูม หมู่ที่ 10

คณะบุคคล

810

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จากการทําเกษตรปลอดสารเคมีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านหนองบัวโดน ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านห้วยหว้านไพร ตําบลบ้านแก้ง อําเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านโคกจ๊ะ ลด ละ เลิก เหล้า ชุมชนเข้มแข็ง
ตําบลท่าสว่าง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกสวาย ตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านปะเคียบลดการใช้สารเคมี ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนลดละเลิกเหล้าบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตําบล
หนองโก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ชาวบ้านตูมรวมใจ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ตําบลกุดน้ําใส อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

811

สร้างสรรค์โอกาส 59-00581

ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 2 ตําบลน้ําอ้อม อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร คณะบุคคลบ้านบากใหญ่ หมู่ที่2

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

812

สร้างสรรค์โอกาส 59-00582

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านโพนใหญ่

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

813

สร้างสรรค์โอกาส 59-00583

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านลุมพุก

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

814

สร้างสรรค์โอกาส 59-00584

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านหนองโพด คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

815

สร้างสรรค์โอกาส 59-00585

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านโพนใหญ่ร่วมใจด้วยแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ตําบล
กันทรารมย์ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านลุมพุกสุขใจ ปลอดภัย ไร้ขยะ ตําบลกันทรารมย์ อําเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ชาวบ้านหนองโพดร่วมจัดการขยะในชุมชน หมู่ที่5 ตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านเทพคีรี ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู

คณะบุคคลบ้านเทพคีรีเหนือ หมู่ที่ 7

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

798
799

ผู้รับทุน
นางริกา พรรษาเลิศ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 พ.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60

นายจําเนียร เกิดมงคล

บุคคล

1 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านก้อนเส้า

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลนาแสงสาคร หมู่ที่7

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลบ้านหนองบัวโดน

คณะบุคคล
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ลําดับที่
816
817
818
819

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00586
นาแกน่าอยู่กินผักปลอดสารพิษ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตําบลนาแก อําเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวลําภู
สร้างสรรค์โอกาส 59-00587
บ้านนาซําจวงน่าอยู่ เรียนรู้การจัดการขยะครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ตําบลนาแก
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
สร้างสรรค์โอกาส 59-00588
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านนาชุมแซง ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภู
สร้างสรรค์โอกาส 59-00589
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านโนนภูทอง ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภู

820

สร้างสรรค์โอกาส 59-00590

821

สร้างสรรค์โอกาส 59-00592

822

สร้างสรรค์โอกาส 59-00593

823

สร้างสรรค์โอกาส 59-00594

824

สร้างสรรค์โอกาส 59-00595

825
826

สร้างสรรค์โอกาส 59-00596
สร้างสรรค์โอกาส 59-00597

827

สร้างสรรค์โอกาส 59-00598

828

สร้างสรรค์โอกาส 59-00599

829

สร้างสรรค์โอกาส 59-00600

830

สร้างสรรค์โอกาส 59-00601

831

สร้างสรรค์โอกาส 59-00602

832

สร้างสรรค์โอกาส 59-00603

833

สร้างสรรค์โอกาส 59-00604

834

สร้างสรรค์โอกาส 59-00605

ผู้รับทุน
คณะบุคคลบ้านนาแก หมู่ที่7

ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคล

วันเริ่มต้น
1 มิ.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

คณะบุคคลบ้านนาซําจวง

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลบ้านนาชุมแซง หมู่ที่ 1

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
คณะบุคคล

15 พ.ค. 59

15 พ.ย. 60

คณะบุคคลโครงการร่วมสร้างชุมชน
และท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านดงจงอาง หมู่
5
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านโพนสิม ตําบลทุ่งมน อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร คณะบุคคลสภาผู้นําชุมชนบ้านโพนสิม คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านฟ้าห่วน ตําบลฟ้าห่วน อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ : ฟ้าห่วนลดเหล้า เพื่อชีวิตที่มีสุข บ้านฟ้าห่วน หมู่
ที่ 8 ตําบลฟ้าห่วน อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านมะพริก หมู่ 9 ตําบลทุ่งมน อําเภอคําเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนนาคะประเวศน์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหัวคําร่วมพลังใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตําบลสําราญ
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 18 ตําบลพนมไพร อําเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านโนนทอง ตําบลวังใหม่ อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านเมืองทอง ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

คณะบุคคล
คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59
1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

คณะบุคคลสภาผู้นําชุมชนบ้านมะพริก คณะบุคคล
หมู่ 9
คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่ชุมชนนาคะ
คณะบุคคล
ประเวศน์ หมู่ที่ 4
คณะบุคคลบ้านหัวคํา หมู่ที่ 4
คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านท่าสะอาด
หมู่ที่ 18
คณะบุคคลบ้านโนนทอง หมู่ 1

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลบ้านเมืองทอง

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านนาดี หมู่ที่ 7 คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลบ้านวังยายทอง

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลคณะทํางานร่วมสร้าง
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้าน
โนนภูทอง
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านวังม่วง ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู คณะบุคคลบ้านวังม่วง ต.เทพคีรี อ.นา
วัง จ.หนองบัวลําภู
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกสําราญ หมู่ที่ 1 ตําบลโคกสําราญ อําเภอเลิงนกทา คณะบุคคลโคกสําราญ หมู่ 1 ชุมชนน่า
จังหวัดยโสธร
อยู่
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัว(ผู้ปกครอง)เพื่อการพึ่งพาตนเอง
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านดงจงอาง หมู่ 5 ตําบลบึงแก อําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 7 ตําบลโพธิ์ศรี อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรี
สะเกษ
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านวังยายทอง ตําบลวังยายทอง อําเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา

คณะบุคคลบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1
คณะบุคคลบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 8

คณะบุคคล
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ลําดับที่
835
836
837

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00606
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านสายทองพัฒนา ตําบลวังยายทอง อําเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-00607
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านหนองล่าม หมู่ที่ 6 ตําบลเหล่าบัวบาน อําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-00608
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านห้วยหิน ตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม

838

สร้างสรรค์โอกาส 59-00609

839

สร้างสรรค์โอกาส 59-00610

840

สร้างสรรค์โอกาส 59-00611

841

สร้างสรรค์โอกาส 59-00612

842

สร้างสรรค์โอกาส 59-00613

843

สร้างสรรค์โอกาส 59-00614

844

ผู้รับทุน
คณะบุคคลบ้านสายทองพัฒนา

ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคล

วันเริ่มต้น
1 มิ.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านหนองล่าม คณะบุคคล
หมู่ที่ 6
คณะบุคคลโครงการร่วมสร้างชุมชน
คณะบุคคล
และท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านห้วยหิน

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านหนองล่าม คณะบุคคล
ใต้ หมู่ที่ 1
คณะบุฎคคลบ้านอุดมชัย หมู่ 16
คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

คณะบุคคลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้ คณะบุคคล
น่าอยู่บ้านอีทุยเลิกเหล้าเข้าสวน
คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านคอนสาย คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านชุมชนอุทัย คณะบุคคล
ทิศ 2
คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านด้ามพร้า คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

สร้างสรรค์โอกาส 59-00615

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านหนองล่ามใต้ หมู่ที่ 1 ตําบลเหล่าบัวบาน อําเภอเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคาม
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านอุดมชัย ตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านอีทุยเลิกเหล้าเข้าสวน ตําบลห้วยสามพาด อําเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านคอนสาย หมู่ 5 กําจัดขยะให้ดี ปลูกผักอินทรีย์ให้ปลอดภัย
ตําบลคอนสาย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน ชุมชนอุทัยทิศ2 จัดการขยะในชุมชน
ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ด้ามพร้าชุมชนเมืองจัดการขยะ เพื่อสุขภาวะบ้านน่าอยู่ ตําบล
ขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านขอนยาง ตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

คณะบุคคลบ้านขอนยาง หมู่ที่ 9

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

845

สร้างสรรค์โอกาส 59-00616

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านโคกเจริญ ม.2 ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู

คณะบุคคลบ้านโคกเจริญ

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

846

สร้างสรรค์โอกาส 59-00617

31 พ.ค. 60

สร้างสรรค์โอกาส 59-00618

คณะบุคคลสภาผู้นําชุมชนน่าอยู่บ้านนา คณะบุคคล
โคกกุง
คณะบุคคลบ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่ 5 คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

847

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

848

สร้างสรรค์โอกาส 59-00619

คณะบุคคลบ้านนาเพียงใหม่ หมู่ 10

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

849

สร้างสรรค์โอกาส 59-00620

คณะบุคคลบ้านโคกสว่าง หมู่8

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

850

สร้างสรรค์โอกาส 59-00621

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

สร้างสรรค์โอกาส 59-00622

คณะบุคคลบ้านนาสมหวัง หมู่ที่ 8 ต.
นาเหล่า
คณะบุคคลบ้านนาม่วงท่า

คณะบุคคล

851

บ้านนาโคกกุง ม.3 น่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ตําบลกกตูม อําเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่5 ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภู
ชุมชนปลอดภัยบริโภคอาหารปลอดสารเคมี บ้านนาเพียงใหม่ ม.10 อําเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ลดการใช้สารเคมีในไร่อ้อย หมู่บ้านโคกสว่าง ม.8 ตําบลวัง
ปลาป้อม อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ นาสมหวังน่าอยู่-น่ามอง (ปุ๋ยอินทรีย์) หมู่บ้านนา
สมหวัง ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
บ้านนาม่วงท่าปลอดเหล้าตามงานบุญประเพณี เราปลอดโรคคนในชุมชนปลอดภัยกิน
ผักสวนครัวรั้วกินได้ ตําบลโคกหินแฮ่ อําเภอเรณูนคร จังหวัด นครพนม

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

852

สร้างสรรค์โอกาส 59-00624

คณะบุคคลบ้านปากภู ม.3

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านปากภู หมู่ที่3 ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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ลําดับที่
853
854
855
856
857
858

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00625
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านหนองลาดน้อย หมู่ 6 ปลอดภัยเพราะห่างไกลสารเคมีใน
นาข้าว ตําบล หนองลาด อําเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-00626
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านวังปลาป้อม ตําบลวังปลาป้อม อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภู
สร้างสรรค์โอกาส 59-00627
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หนองไฮน้อยงานบุญประเพณี ปลอดเหล้า เยาวชนห่างไกล
อบายมุข ตําบลหนองข่า อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านหินกองสุขภาพดีด้วยเกษตรอินทรีย์ ตําบล
สร้างสรรค์โอกาส 59-00628
นาหว้า อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00629
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านนางิ้ว ม.5 ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น
สร้างสรรค์โอกาส 59-00630
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านโนนรังปลอดเหล้า หมู่ที่ 22 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

859

สร้างสรรค์โอกาส 59-00631

860

สร้างสรรค์โอกาส 59-00632

861

สร้างสรรค์โอกาส 59-00633

862

สร้างสรรค์โอกาส 59-00634

863

สร้างสรรค์โอกาส 59-00641

864

สร้างสรรค์โอกาส 59-00645

865

สร้างสรรค์โอกาส 59-00652

866
867

สร้างสรรค์โอกาส 59-00653
สร้างสรรค์โอกาส 59-00654

868

สร้างสรรค์โอกาส 59-00665

869

สร้างสรรค์โอกาส 59-00691

870

สร้างสรรค์โอกาส 59-00695

871

สร้างสรรค์โอกาส 59-00696

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านนางิ้ว ม.12 ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น
ร่วมสร้างหมู่บ้านให้น่าอยู่ บ้านโนนข่าลดสารเคมีในการเกษตร หมู่ที่6 ตําบลวังแสง
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนสะอาด ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยซ้อปลอดขยะ หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
เสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
เด็ก don't drive : 15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์

ผู้รับทุน
คณะบุคคลบ้านหนองลาดน้อย หมู่6

ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคล

วันเริ่มต้น
1 มิ.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

คณะบุคคลบ้านวังปลาป้อม หมู่ที่ 1

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

คณะบุฎคคลชุมชนน่าอยู่บ้านหนองไฮ
น้อย
คณะบุคคลชุมชนน่าอยู่บ้านหินกอง

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

คณะบุคคลบ้านนางิ้ว ม.5

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลชุมชนโนนรัง หมู่ที่ 22
ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
คณะบุคคลบ้านนางิ้ว ม.12

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

คณะบุคคลบ้านโนนข่า

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

คณะบุคคลชุมชนโนนสะอาด

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคลชุมชนบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่5

คณะบุคคล

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

นายเชิด พันธุ์เพ็ง

บุคคล

15 พ.ค. 59

31 พ.ค. 60

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 60

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60

คณะบุคคล
คณะบุคคล

27 มิ.ย. 59
1 มิ.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 พ.ค. 60

คณะบุคคล

27 มิ.ย. 59

31 ต.ค. 60

1 ก.ค. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวนุชนาถ ศรีภูมิ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสุภัชชา ทาพัด

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
คณะบุคคลบ้านดอนขนุน หมู่ที่5
คณะบุคคล

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านบ้านดอนขนุน ตําบลด่านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
ดนตรีเพื่อการแบ่งปัน(Music Sharing)
คณะบุคคลดนตรีเพื่อการแบ่งปัน
ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ จัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้านบางกอกน้อยหมู่ 4 คณะบุคคลบ้านบางกอกน้อย หมู่ที่4
ตําบลด่านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
หนุนเสริมศักยภาพเยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (วัยจิ้น...ฟินเวอร์)
คณะบุคคลสถาบันไทเลยเพื่อการ
พัฒนา (กลุ่มก่อการดีเลย)
สานพลังเด็กเยาวชน : สร้างเสริม สร้างสรรค์ สุขภาพและสุขภาวะในชุมชน
มูลนิธิขวัญชุมชน
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ตําบลช่อง
สาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ ตําบลช่อง
สาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
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ลําดับที่
872

876

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00719
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักกอ ตําบลปันแต อําเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง
สร้างสรรค์โอกาส 59-00720
พลังรุ่นใหม่ พลังเสริมสร้างสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00734
ปฏิบัติการวัยรุ่นสร้างสุขภาวะ (สุขยกแก๊งค์)
สร้างสรรค์โอกาส 59-00742
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกข่า ตําบลหนองบัวบาน อําเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
สร้างสรรค์โอกาส 59-00743
เยาวชนสร้างสรรค์ปนั สุข

877

สร้างสรรค์โอกาส 59-00749

878

สร้างสรรค์โอกาส 59-00757

879

สร้างสรรค์โอกาส 59-00758

880

สร้างสรรค์โอกาส 59-00759

881
882
883

สร้างสรรค์โอกาส 59-00764
สร้างสรรค์โอกาส 59-00766
สร้างสรรค์โอกาส 59-00767

884
885

สร้างสรรค์โอกาส 59-00773
สร้างสรรค์โอกาส 59-00774

886

สร้างสรรค์โอกาส 59-00778

887

สร้างสรรค์โอกาส 59-00783

888

สร้างสรรค์โอกาส 59-00790

889
890

สร้างสรรค์โอกาส 59-00793
สร้างสรรค์โอกาส 59-00798

891

สร้างสรรค์โอกาส 59-00799

892

สร้างสรรค์โอกาส 59-00803

893
894

สร้างสรรค์โอกาส 59-00806
สร้างสรรค์โอกาส 59-00807

873
874
875

ผู้รับทุน
นางสุคลธ์ ทองสม

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

คณะบุคคลกลุ่มไม้ขีดไฟ
คณะบุคคลสํานักกิจกรรมกิ่งก้านใบ
นางสมใจ คงมั่น

คณะบุคคล
คณะบุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
27 มิ.ย. 59
1 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
30 ก.ย. 60
31 ส.ค. 60

มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
คณะบุคคล

28 มิ.ย. 59

31 ก.ค. 60

27 มิ.ย. 59

31 ก.ค. 60

องค์กรเอกชน

27 มิ.ย. 59

31 ก.ค. 60

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

องค์กรเอกชน

28 มิ.ย. 59

31 ก.ค. 60

27 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 ก.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 ก.ค. 60

28 มิ.ย. 59
27 มิ.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ส.ค. 60

28 มิ.ย. 59

31 ต.ค. 60

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

28 มิ.ย. 59

31 ก.ค. 60

8 ก.ค. 59
16 มิ.ย. 59

30 ก.ย. 60
31 ส.ค. 60

เด็กพะเยาสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน

คณะบุคคลสํานักข่าวเด็กและเยาวชน
จ.พะเยา
ฮักบ้านเกิดความสุขอยู่ที่บ้านเรา จุดประกายเยาวชนจิตอาสา สร้างเสริมสุขภาพ
ห้างหุ้นส่วนสามัญศูนย์การเรียนรู้
สร้างสรรค์สังคม
ชุมชนคนหนุ่มสาว
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับใหญ่(บ้านโนนแคน)ตําบลทับ นางทองคํา ดวงจันทร์
ใหญ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ละครโรงเรียนและชุมชนเพื่อสุขภาวะ (ACT4HEALTH)
ห้างหุ้นฎวนสามั
ส่
ญ หน้ากากเปลือย
แผนเยาวชนและชุมชนสร้างสรรค์
Music Hero ดนตรีอาสา สร้างสุขทุกพื้นที่
คณะบุคคล กลุ่มTriple H Music
ชุมชนจักรยานบ้านคลองคุ้ย หมู่ที่3 ตําบลปากแจ่ม เพื่อสุขภาวะ
นายสมควร แก้วพรม
พลังเด็กและเยาวชน สร้างสุขภาวะชุมชน เปลี่ยนโลกด้วยมือเรา
สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
หนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น
ห้างหุ้นส่วนสามัญวายไอวาย
ผู้นําเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในชุมชนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
มูลนิธิอ็อกแฟม ประเทศไทย

คณะบุคคล
บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
พลังพลเมืองเด็ก เมืองพระชนกจักรี : พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างหัวใจอาสา สู่วิถีสุข คณะบุคคลเครือข่ายพลเมืองเด็กเมือง คณะบุคคล
ภาวะ
พระชนกจักรี
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตว็ดนอก ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง นางมยุรี ชูช่วย
บุคคล
จังหวัดสุโขทัย
พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สู่สุขภาวะสําหรับเยาวชน
สมาคมเยาวชนพัฒนาเมือง
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
ทักษะชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองสู่การสร้างเสริมสุขภาวะ
คณะบุคคลกลุ่มโลกทัศน์สโมสร
คณะบุคคล
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินโครงการในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่
นายสุวิทย์ สมบัติ
บุคคล
หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและการ
จัดการความรู้ จังหวัดชลบุรีและระยอง
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะสู่ความยั่งยืน : [โครงการ c2c]
สร้างโอกาสและเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อสุขภาวะ จังหวัดชัยนาท
หน่วยจัดการร่วมกับสสส.ในระดับพื้นที่ (Node) จังหวัดอ่างทอง

มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายศิรเศรษฐ เนตรงาม

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางพรทิพย์ ขุนวิเศษ
นางสาวอัฒยา สง่าแสง

บุคคล
บุคคล

16 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
895

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00821
พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข อ่าน กิน เล่น เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ

896

สร้างสรรค์โอกาส 59-00822

พลังปัญญาชน ล้านนาอาสา สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

897

สร้างสรรค์โอกาส 59-00834

898

สร้างสรรค์โอกาส 59-00837

899

สร้างสรรค์โอกาส 59-00839

900

สร้างสรรค์โอกาส 59-00844

901

สร้างสรรค์โอกาส 59-00845

902

สร้างสรรค์โอกาส 59-00846

903

สร้างสรรค์โอกาส 59-00849

904
905

สร้างสรรค์โอกาส 59-00850
สร้างสรรค์โอกาส 59-00852

906

สร้างสรรค์โอกาส 59-00855

907

สร้างสรรค์โอกาส 59-00857

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตําบลบ้าน
เหล่า อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชมรมผู้สูงอายุระดับชุมชนบ้านท่าช้าง หมู่ที่2 ตําบลหัวไผ่
อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
พัฒนาศักยภาพและขยายแนวร่วมสร้างสุขภาพด้วยโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาด
เล็กในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพระดับ
พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของภาคีราย
ย่อย จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานโครงการในระดับพื้นที่
จังหวัดพะเยา
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพขนาด
เล็ก จังหวัดมหาสารคาม
6 ประเด็นสร้างสุขล้น คนเมืองตาก
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยวิจัย
ปฏิบัติการในระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
พัฒนาหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่ (Node)จังหวัดยโสธรและอํานาจเจริญ

908

สร้างสรรค์โอกาส 59-00858

909

สร้างสรรค์โอกาส 59-00862

910

สร้างสรรค์โอกาส 59-00864

911
912

สร้างสรรค์โอกาส 59-00865
สร้างสรรค์โอกาส 59-00868

913
914

สร้างสรรค์โอกาส 59-00870
สร้างสรรค์โอกาส 59-00871

915

สร้างสรรค์โอกาส 59-00872

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดลําปาง
สานพลังประชาสังคมหนุนเสริมองค์กรชุมชนดําเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สร้างเสริมสุขภาวะดี ชาวนนทบุรี
หน่วยจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ในระดับพื้นที่
(Node)จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยจัดการร่วมกับ สสส.ในระดับพื้นที่ (Node)จังหวัดปทุมธานี
หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยทีมสร้างเสริมสุขภาพ
คนนครสวรรค์
พัฒนาและเสริมหนุนพลังชุมชนในการดําเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ผู้รับทุน
ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคลศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะ คณะบุคคล
ทัง
คณะบุคคลพลังปัญญาชน สร้างสรรค์ คณะบุคคล
ชุมชนล้านนา
นางศรีนวล ปิงวงค์
บุคคล

วันเริ่มต้น
4 ก.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

27 มิ.ย. 59

31 ก.ค. 60

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางรําพาย แป้นประเสริฐ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวสุดารัตน์ ศิริพงษ์

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวปาริชาติ หาญไชยนะ

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

ว่าที่ พ.ต.ดร.ดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวกิตติกาญจน์ สมฤทธิ์

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายวชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายเอ นพรัตน์
นายบรรพต วังวล

บุคคล
บุคคล

16 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60

นางปวีณ์ลดา อยู่สุขสวัสดิ์

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายอินทนนท์ อินทนพ

บุคคล

15 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวศิริพร ปัญญาเสน

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางลําดวน มหาวัน

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

พันโทสิทธิชัย แสงพันธุ์

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสรวงธร นาวาผล
นายประชาญ มีสี

บุคคล
บุคคล

16 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60

นายดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต

บุคคล
บุคคล

16 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60

นายรุ่งเรือง กัลย์วงศ์

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
916

932

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00875
การพัฒนาศักยภาพและติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีรายย่อย
โครงการสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-00881
Node นครปฐม : เพื่อการพัฒนาสุขภาวะเชิงพื้นที่
สร้างสรรค์โอกาส 59-00884
การพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่ายในระดับพื้นที่
จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-00886
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาด
เล็กในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-00888
หน่วยจัดการร่วม สสส. ระดับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างสรรค์โอกาส 59-00890
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาด
เล็กในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-00891
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพขนาด
เล็ก จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-00893
การพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพขนาดเล็กในพื้นที่
โดยหน่วยจัดการร่วมจังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-00897
หน่วยจัดการร่วมจังหวัดสตูลเพื่อการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการสร้าง
นวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00898
พัฒนาหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. (NODE) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-00900
กลุ่มสร้างสรรค์สานพลังการจัดการร่วมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่จังหวัดกระบี่และ
นครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-00901
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานโครงการในระดับพื้นที่ภาคใต้
ตอนบน (ชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ธานี)
สร้างสรรค์โอกาส 59-00902
ขยายโอกาสพื้นที่ชายขอบรับทุนน้อยและพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมใน
พื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส
สร้างสรรค์โอกาส 59-00903
การเพิ่มสมรรถนะของชุมชนในการสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่
จังหวัดราชบุรีด้วยหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่
สร้างสรรค์โอกาส 59-00905
เสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-00907
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-00914
พัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานโครงการในระดับพื้นที่จังหวัดตรัง

933

สร้างสรรค์โอกาส 59-00917

934

สร้างสรรค์โอกาส 59-00919

935

สร้างสรรค์โอกาส 59-00920

917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931

ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กโดยกลไกหน่วยจัดการร่วมกับ สสส.
ระดับพื้นที่ (Node) จังหวัดพัทลุง
พัฒนาหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพในระดับพื้นที่ (จังหวัดภูเก็ต)
พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเครือข่าย มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้รับทุน
นายสมนึก หงษ์ยิ้ม

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
16 มิ.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ดร.ตรงกมล สนามเขต

บุคคล
บุคคล

16 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60

นายพงษภัทร หงส์สขุ สวัสดิ์

บุคคล

15 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาสกิจ
นางสาวปาณิสรา ดวงภูมิเมศ

บุคคล
บุคคล

16 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60

นายคณิน เชื้อดวงผุย

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายปาลิน ธํารงรัตนศิลป์

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางนฤมล ฮะอุรา

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกําไล สมรักษ์

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

สมาคมประชาสังคมชุมพร

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
ห้างหุ้นส่วนสามัญพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจ องค์กรเอกชน
สุขภาวะ
ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกัลยา เอี่ยวสกุล

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายพลสิทธิ์ แย้มเจริญกิจ

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสุวณี สมาธิ

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายเสณี จ่าวิสูตร

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายมนตรี สุดสม

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายสรณพงษ์ บัวโรย

บุคคล

16 มิ.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00923
การพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดําเนินงานโครงการด้านสุขภาวะในระดับ
พื้นที่จังหวัดสงขลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-00927
ยกระดับสมรรถนะภาคีหน่วยจัดการและออกแบบแนวทางการประเมินภาคีหน่วย
จัดการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00941
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคําน้อย หมู่ 6 ตําบลคําป่าหลาย
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-00942
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง ตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-00943
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริแก้วมงคล ตําบลภูเขาทอง อําเภอ
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างสรรค์โอกาส 59-00949
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งแล้ง ตําบลแม่คง อําเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-00952
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภูเขาวงค์ ตําบลบ้านค้อ อําเภอคําชะ
อี จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-00953
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมชัย ตําบลผึ่งแดด อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-00961
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-00962
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหวายนั่ง
ตําบลป่าหวายนั่ง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
สร้างสรรค์โอกาส 59-00964
ชุมชนจักรยานปากพะยูนเพื่อสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00966
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน ตําบลพระกลางทุ่ง
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-00971
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพาราณสี ตําบลนาพิน อําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-00974
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด ตําบลควนขนุน อําเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
สร้างสรรค์โอกาส 59-00976
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองพะแนง ตําบลรุ่งระวี
อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างสรรค์โอกาส 59-00978
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสงอรุณวรารามแก้งเดื่อ
ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-00979
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสามขา ตําบล
สามขา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-00994
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่3 ตําบลสันปูเลย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-00999
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทากาศ อําเภอแม่ทา
จังหวัดลําพูน
สร้างสรรค์โอกาส 59-01001
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามขาใต้ ม.2 ตําบลคําป่าหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ผู้รับทุน
นายเทียนชัย สุริมาศ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
16 มิ.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

นายสุรพล เหลี่ยมสูงเนิน

บุคคล

1 ก.ค. 59

31 ม.ค. 61

นายถาวร จันทรสาขา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางไพลิน โพธิ์ศรี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล

องค์กรรัฐ

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวรวิศรา คงอ้าย

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกนกลักษณ์ อุทาวงศ์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกนกวรรณ จันทรสาขา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวตัสนีม บุญมาเลิศ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางรําไพ ชมภูวิเศษ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายนเรศ หอมหวล
นางปิ่นแก้ว จิตรโคตร

บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ย. 59

31 พ.ค. 60
31 ส.ค. 60

นางจีรัชวรรณ กองรัมย์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางอัมพวรรณ โลหะ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางอมรฤทธิ์ ภูแล่นหยุด

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางนิวาส ลาดมี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางบุญส่ง อินต๊ะกาศ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวไพวัน ปัททุม

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01002
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดคําฮี ตําบลขั้นไดใหญ่ อําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01003
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์เด็กเล็กวัดแม่กาห้วยเคียน ตําบลแม่กา อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01005
การสื่อสารสาธารณะโครงการตัวอย่างปฏิบัติการที่ดีในระดับภูมิภาค ภาคใต้
สร้างสรรค์โอกาส 59-01012
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01013
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหว้า ตําบลบัวฮี อําเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01016
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่แฝก ตําบลแม่แฝก
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01020
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01022
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก เทศบาทตําบลผาเสวย ตําบล
ผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01024
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนประสาทศีล แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01025
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควรดง ตําบลควร อําเภอ
ปง จังหวัดพะเยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01028
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตําบลแม่มอก อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ๊กกวย ตําบลน้ํารอบ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01029
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01030
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ํารอบ ตําบลน้ํารอบ อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01031
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ตําบลน้ํารอบ อําเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01032
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกลึก ตําบลน้ํารอบ อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01034
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางโค้ง ตําบลทุ่งพระยา อําเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01035
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง ตําบลน้ํารอบ อําเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01037
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนิคมคําสร้อย ตําบลนิคม
คําสร้อย อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01045
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-01046
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวนาหลวง ตําบลถ้ําลอด
อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้รับทุน
นางสาวสมพิษ วงศ์ษาสน

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

นางนงคราญ สิทธิมงคล

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

บริษัท ไอแอมพีอาร์ จํากัด
นางอาทิมา ซอฮาซัน

องค์กรเอกชน
บุคคล

15 ก.ค. 59
1 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ส.ค. 60

นางสาวรุ่งนภา บุบผาเผ่า

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสมศรี คํามะ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสุมณฑา ทุพแหม่ง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางอนุนดา รสหอม

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสุวรรณา วิทยานนท์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางเรือนทอง เตชะเสนา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาววาริณี วันติ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางยุทธการ โอภา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางมลิวัลย์ เสวกพยัคฆ์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาววรรณา สุขสอาด

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสมควร คงเมือง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกาญจนา อ้อยใจ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวอําไพ เจริญศักดิ์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางจิตรถนอม ห้วยทราย

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายภูตะวัน จุฬาเพชร

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวรินลณี สล่าปัน

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
976

978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01047
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสถาน ตําบลสถาน
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-01048
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทาม ตําบลป่าไร่ อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01049
ชุมชนจักรยานลิ่นถิ่นหินดาดเพื่อสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01051
ชุมชนจักรยานหนองไม้แก่น ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01053
จักรยานเทศบาลเมืองชัยนาทเพื่อสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01054
ชุมชนจักรยานตําบลวังคัน เพื่อสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01055
ตําบลคลองหลา เมืองจักรยาน เพื่อสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01061
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาวะชุมชนบวกเปาแห่งเทศบาลตําบลหนองแหย่ง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01062
ชุมชนจักรยานเทศบาลตําบลเมืองพานเพื่อสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01064
ชุมชนจักรยานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จ.สิงห์บุรีเพื่อสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01065
ชุมชนบางกระทุ่มร่วมใจเพื่อสุขภาวะ ชุมชนสุขใจ กําลังกายแข็งแรง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01066
ชุมชนจักรยานร่วมเกื้อเพื่อสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01067
ชุมชนจักรยานตําบลโป่งเพื่อสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01068
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาพตําบลผือใหญ่ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

990
991
992

สร้างสรรค์โอกาส 59-01069
สร้างสรรค์โอกาส 59-01070
สร้างสรรค์โอกาส 59-01071

993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007

สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส

1008

สร้างสรรค์โอกาส 59-01093

977

59-01072
59-01073
59-01074
59-01075
59-01076
59-01077
59-01078
59-01079
59-01081
59-01084
59-01086
59-01087
59-01089
59-01090
59-01092

ชุมชนจักรยานตําบลเกาะขนุนเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตําบลย่านรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตลาดโบราณนครเนื่องเขต ตําบลคลองนครเนื่องเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชุมชนจักรยานตําบลชากบกเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตําบลบ้านกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พนมสารคามรวมใจใช้จักรยาน สานพลังสู่เมืองน่าอยู่
ปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพตําบลศรีจุฬา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ชุมชนจักรยานตําบลขัวมุง เพื่อสุขภาวะ
ชายนาร่วมใจ ใช้จักรยานสู่ชุมชนสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานบ้านเลื่อมเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนคนจักรยานบ้านบุ่งเข้ ปั่นเพื่อเปลี่ยนสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานบ้านจอก เพื่อสุขภาวะ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชุมชนจักรยานสร้างสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานท่ามะกาเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนหนองออนรวมใจ ใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานตําบลพงตึก เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเทศบาลตําบลแก้งค้อเพื่อเมืองน่าอยู่
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ บ้านหนองแสง ตําบลโคกกลาง อําเภอประทายจังหวัด
นครราชสีมา
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านโนนส้มกบ ตําบลบ้านแก้ง อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รับทุน
นางปิยะวรรณ สุวรรณทา

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

นางธันวา นามศรี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายประเสริฐ ถิ่นผาสุวรรณ
นางพรวรรณเพ็ญ บุญวงษ์
นายสุชาติ อรุณเมือง
นายสวัสดิ์ ทองไพรวรรณ
นายมนูญ บุญเพ็ง
นายสนั่น ศรีวิชัย
นางสาวชิสา โชติภัทรพิบูล
นายทินกร เงินอ่อน
นายสมศักดิ์ รอดวินิจ
นายชูเกียรติ สุวรรณรังษี
นายสมพล ยอดดํารงค์
นายพัฒนศักดิ์ พรหมศรี

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

นายสมชาย กมลวงษ์
นายรณฤทธิ์ พิมล
นายสยาม อนันตชัย

บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

นายนุกูล สินอ่อน
ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย
นางสาวสุดาภรณ์ ไมตรีวงศ์
นางอารีย์ ทวีวงษ์
นางสาวกรภัทร อินตา
นายอับดุลเลาะห์ ไกรนุช
นางแสงจันทร์ ช่างปรุง
นางรุ่งรัตน์ ทวีวงษ์
นายกฤษวัฒน์ ไสยาสน์
นางสาวสุวัลย์วนี ดีบ้านโสก
นางสิริวรรณ โอภากุลวงษ์
นายนรินทร์ หลวงปา
นางสาวมยุรา มะโนรมณ์
นายวิเชียร คลังทอง
นายหล้า พรไธสง

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

นางบุหลัน ธรรมมา

บุคคล

1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
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ลําดับที่
1009

ผู้รับทุน
นางสาวศกฤถญา พรมขาว

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60

1010
1011
1012

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01094
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านวังผา หมู่ที่ 4 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก
สร้างสรรค์โอกาส 59-01095
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01096
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01098
ชุมชนจักรยานเมืองบ้านไผ่เพื่อสุขภาวะ ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นายสุเทพ ดีอุดม
นางอุไร โคคําลา
นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน

บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

1013
1014
1015
1016
1017
1018

สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส

59-01099
59-01100
59-01101
59-01106
59-01109
59-01110

นางสาววาริศา ศรีสุข
นางณัฐกานต์ ราตรี
นางเพ็ญจันทร์ บุญถึง
นายกฤตฤณ สายยนต์
นางศิรินธร สูตรสนธิ์
นางสาลี ลอยเลื่อน

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030

สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส

59-01112
59-01113
59-01115
59-01116
59-01117
59-01118
59-01120
59-01123
59-01126
59-01128
59-01130
59-01133

นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
นายการุณ รัตนธรรม
นางรพีพร กล่อมฤทธิ์
นายอดิศร แปงชัย
นายสมนึก บํารุงญาติ
นางสาวสุภา พรหมาบุญ
นายมนเทียร เสริมไทยสงค์
นางพิมพ์พร ภิระคํา
นางวัชรารักษ์ วงค์จักร์
นายมานิตย์ ผาสุขขี
นายมนูญ ใจเขื่อนแก้ว
นายนเรศ ชูยอด

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042

สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส

59-01136
59-01137
59-01140
59-01147
59-01150
59-01152
59-01153
59-01154
59-01156
59-01157
59-01159
59-01160

นางสาวสุธาทิพย์ ใบขุนทด
นางสาวศิริรัศมิ์จําเริญ บุญครอง
นายสุขสันต์ บัวลอย
นางกนกวรรณ ยองจา
นายสุวัฒน์ สังข์ทอง
นางสุภานันท์ ศรีนวล
นางนงนุช ปาเกี๋ยง
นางกาญจนา ดีเอี่ยม
นายฉลอม แย้มสรวล
นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย
นางสาวณัฐยา ทองแย้ม
นายบุญส่ง รักพ่อ

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

ชุมชนจักรยานตําบลหนองกุลาเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานตําบลสีบัวทองเพื่อสุขภาวะ จ.อ่างทอง
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตําบลบ้านกวาง
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลบ้านฝาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนจักรยานตําบลบางเสด็จเพื่อสุขภาวะตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลดอนอะราง อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ตําบลม่อนปิ่นร่วมใจปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานบ้านดาบ เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเทศบาลตําบลวังดินเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานตําบลมหาดไทยเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเพื่อสร้างสุขภาวะตําบลบ้านเสด็จ
รณรงค์ปั่นจักรยานตําบลศาลาสู่สุขภาวะ
ชุมชนจักรยานตําบลข่วงเปา เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานตําบลป่าป้อง เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานตําบลเจริญผล เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานบ้านป่าไผ่เหนือ เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ เมืองจําคานคร ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์
ชุมชนจักรยานตําบลวังน้ําลัด จ.นครสวรรค์ เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลตาขัน
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านห้วยปันจ๊อย
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตําบลกกแรต
ชุมชนจักรยานโซนบ้านหางตลาด ตําบลท่าฉนวน เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตําบลมะเขือแจ้
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชุมชนถนนปลอดภัยบ้านท้ายคุ้งจักรยานสุขภาวะดีเลิศ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตําบลป่าสัก
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลท่ามะเฟือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนจักรยานบ้านม่วงเพื่อสุขภาวะ
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ลําดับที่
1043

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
สร้างสรรค์โอกาส 59-01161
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางพิมพ์วิมล จิตสงค์

1044
1045
1046
1047
1048
1049

สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส

1050
1051
1052

สร้างสรรค์โอกาส 59-01171
สร้างสรรค์โอกาส 59-01172
สร้างสรรค์โอกาส 59-01173

1053

สร้างสรรค์โอกาส 59-01174

1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063

สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส

59-01175
59-01176
59-01177
59-01178
59-01179
59-01180
59-01181
59-01182
59-01183
59-01184

1064
1065
1066
1067
1068

สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส
สร้างสรรค์โอกาส

59-01185
59-01186
59-01187
59-01188
59-01189

1069

สร้างสรรค์โอกาส 59-01191

1070

สร้างสรรค์โอกาส 59-01194

1071

สร้างสรรค์โอกาส 59-01195

59-01163
59-01165
59-01167
59-01168
59-01169
59-01170

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60

ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลพรุพี อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุมชนจักรยานเทศบาลตําบลปงเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสขา
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน เทศบาลนครหาดใหญ่
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตําบลน้ําผุด อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

นายปรเมศวร์ บุญให้ผล
นางสุนันทา พุ่มมาลัย
นางธนพร ศิรินุพงศ์
นายจรินทร์ สารทอง
นายสมพร เหมืองทอง
นางธนิญาภรณ์

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
ทองแจ้ง บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

ชุมชนจักรยานเทศบาลตําบลสิเกา เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนนาหนุน 2,3 ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาวะที่ดี
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านหนองหัวแรด ม.1 ตําบล แหลมทอง อําเภอ หนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
จักรยานเพื่อสุขภาวะ ชุมชนบ้านหนองยารักษ์ ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
ชุมชนจักรยานตําบลแม่ลอย เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนคนเกาะลิบงขี่จักรยานเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลราวต้นจันทร์ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะชุมชนโนนกุ่มใต้เทศบาลเมืองสีคิ้ว
ชุมชนจักรยานตําบลโคราช เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานตําบลหนองม่วงไข่เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนจักรยานเพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนเทศบาลตําบลเวียงเทิง
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะชุมชนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเทศบาลตําบลท่ามะเดื่อ อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

นายธนวัฑฒน์ ผิวเหลือง
นายพีระ เนตรวีระ
นายวิชิต ด่านกระโทก

บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

นางมุ่งหมาย ตอมพุดชา

บุคคล

1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60

นายพลากร ผะก่าคําแหลง
นายจีระศักดิ์ ปังตา
นายวีรัจ คณะโท
นางสาวสุจินัน พรมปิก
นางนภาพร เผือดจันทึก
นายวิชิต ปอยสูงเนิน
นายประชิต เหมืองใจมา
นายไพรัช มหาวงศนันท์
นายชาญชัย เปลี่ยนสังคม
นายประพิณ อักษรสว่าง

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลนาท่อม อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ชุมชนอมก๋อยชวนปั่น..รักษาสุขภาพ ลดโลกร้อน ลดพลังงาน ร่วมสร้างชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านถ่อน ตําบลบ้านถ่อน
อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ตําบลดงเย็น
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสามัคคีชุมชนหมู่ 3 ตําบล
หนองค้างพลู อําเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายอนุชา เฉลาชัย
นายชาติชาย แก้วเมฆ
นายสมบัติ จินดาพล
นายอดุลย์ ยีดิง
นายสุวิทย์ ธนันท์ชัย

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60

นางบัวลอย โคตรชมภู

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางชมภู เที่ยงโยธา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวฉัฐปภัสร์ สมิทธ์พูนผล

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080

1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01197
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมุด ตําบลสมุด อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01198
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข ตําบลเมืองน้อย อําเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01199
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ
ตําบลประทัดบุ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01200
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามเเสบง ตําบลดอนบัว
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01201
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม่วง ตําบลหนองห้าง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01202
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย องค์การบริหารส่วนตําบล
กุดเพียขอม ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบล จังหวัดขอนแก่น
สร้างสรรค์โอกาส 59-01203
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุอันโนง ตําบลปราสาททนง
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01207
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทนง ตําบลปราสาททนง อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01210
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบวกค้าง(ร้องกองข้าว)
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบวกค้างสังกัดเทศบาลตําบลบวกค้าง อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01211
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลหมูม่น อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01212
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างคําสมบูรณ์ศิลาอาสน์ ตําบลนา
บอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01213
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม ตําบลนาบอน อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสิธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01214
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยก ตําบลโคกสี อําเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01216
จักรยานชุมชนตําบลดอนชะเอม รักษ์โลก รักสุขภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการ
ใช้จักรยานและรักการเดินในชีวิตประจําวัน
สร้างสรรค์โอกาส 59-01217
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01218
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไผ่ ตําบลโคกสี อําเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01219
มห้ศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านสาง ตําบลบ้านสาง
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล ตําบลโคกสี อําเภอสว่างแดน
สร้างสรรค์โอกาส 59-01220
ดิน จังหวัดสกลนคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01223
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงโน ตําบลโคกสี อําเภอสว่างแดน
ดิน จังหวัดสกลนคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01224
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหลวง ตําบลหนองบัวทอง
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ผู้รับทุน
นางจุฑามาศ ครอบแก้ว

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

นางสุธาทิพย์ จําชาติ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวอัจฉรา โสนาพูน

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางธัญพร ไตรโสดา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางอรวรรณ อุทโท

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกฤษณา ผมเพชร

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางฐิติตา ตินานพ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางปราณี ปัญประโคน

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางพัฒน์นรี เป็งมา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางวันเพ็ญ อุทัยพรหม
นางนันท์นภัส ผสมทรัพย์

บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ย. 59

31 พ.ค. 60
31 ส.ค. 60

นางหนูนิตย์ ศรีเครือดง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางดารุณีย์ กรวิรัตน์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวกานดา

ชาโชติ

บุคคล

1 ก.ค. 59

31 พ.ค. 60

นางเพ็ญทิวา สารบุตร
นางสาวสุปราณี จ้อยจีด

บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ย. 59

31 พ.ค. 60
31 ส.ค. 60

นางรัชชนีกร ศีลลัย

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวกัญญาณัฐ มิกทา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางใจพักตร์ วรสุทธิ์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวนุ่มนภา สุขเป็ง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01225
ชุมชนจักรยานบ้านบุญยืนเพื่อสุขภาพ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01226
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี ตําบลโคกสี อําเภอสว่าง
ดินแดน จังหวัดสกลนคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01227
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะวิเศษไชยชาญเมืองน่าอยู่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01229
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเทศบาลตําบลม่วงคัน
สร้างสรรค์โอกาส 59-01231
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01239
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านเเดง
อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01240
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยวานน้อย ตําบลบ้านแดง
อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01241
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ําจํา ตําบลร้องวัวแดง อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01242
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่สวรรค์ ตําบลหนองวัวซอ หนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01262
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านบึง ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้าน
ไร่ จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01265
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า ตําบลนิคมคําสร้อย
อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01271
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตอ ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01272
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม ตําบลนิคมคําสร้อย
อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01275
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวังขอนขว้าง
ตําบลวังขอนขว้าง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01276
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง ตําบลทุ่งมน อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01277
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเพนียด ตําบลเพนียด อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01278
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไทยสามัคคี ตําบลโคคลาน อําเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-01279
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแก ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01280
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระ
แท่นดงรัง ตําบลพระแท่น อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01283
พัฒนาและติดตามสนับสนุนโครงการชุมชนต้นแบบลด ละ เลิกบุหรี่และสุรา จังหวัด
นครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01287
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลวิหารแดง ตําบลวิหารแดง อําเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ผู้รับทุน
นายจุมพล จักสี
นางระคร แดงโชติ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ค. 59
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 พ.ค. 60
31 ส.ค. 60

นางสาวชมัย ปาลศิริ
นายนิยม พรมสวัสดิ์
นายเกษม สุขใจ
นางสาววัชรี อ่างคํา

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ย. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 ส.ค. 60

นางสาวประภาพร อันทะสี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสมพร วงค์คม

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางลัดดาวัลย์ เป็นมงคล

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวอรวรรณ โฉมศรี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางณัฐกานต์ สุวมาตย์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวศิริพร นาคขวัญ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวอภิญญา สุพรรณโมก

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางณัฏฐกันย์ อุ้ยลี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางปราณี พิจารณ์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสายรุ้ง จิตน้อย

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวบุศรินทร์ ที่รัก

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสุภาพ หลาบคํา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสุมนมาลย์ อินทรง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

1 ก.ค. 59

31 ส.ค. 60

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

คณะบุคคลเครือข่ายชุมชนปลอดบุหรี่ คณะบุคคล
โคราช
นางสาวแสงดาว อยู่มั่น
บุคคล

Page 51 of 116

ลําดับที่
1113

1117

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01288
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ ตําบลท่าแค อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01289
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-01290
สื่อสารสาธารณะโครงการตัวอย่างปฏิบัติการที่ดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานัก
สร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01293
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้า ตําบลลิ้นฟ้า อําเภอยางชุม
น้อย จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01294
สื่อสารสาธารณะนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อีสานสร้างสุข

1118

สร้างสรรค์โอกาส 59-01295

1119

สร้างสรรค์โอกาส 59-01296

1120

สร้างสรรค์โอกาส 59-01297

1121

สร้างสรรค์โอกาส 59-01298

1122

สร้างสรรค์โอกาส 59-01299

1123

สร้างสรรค์โอกาส 59-01300

1124

สร้างสรรค์โอกาส 59-01304

1125

สร้างสรรค์โอกาส 59-01305

1126

สร้างสรรค์โอกาส 59-01307

1127

สร้างสรรค์โอกาส 59-01310

1128

สร้างสรรค์โอกาส 59-01321

1129

สร้างสรรค์โอกาส 59-01323

1130

สร้างสรรค์โอกาส 59-01325

1131

สร้างสรรค์โอกาส 59-01326

1114
1115
1116

ผู้รับทุน
นางวัชชริดา คงแก้ว

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

นางวัชรี ทุ่งปรือ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

บริษัท ตีฆ้องร้องป่าว จํากัด

องค์กรเอกชน

15 ก.ค. 59

31 ก.ค. 60

นางมยุรา โตมร

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

มูลนิธิสื่อสร้างสุข

15 ก.ค. 59

31 ก.ค. 60

นางม่ารีย๊ะ บูเก็ม

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสายสุดา แสงรัตน์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสมฤดี บุญมาก

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสมปรารถนา มณีฉาย

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกิตติยา ทรงแก้ว

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสุพรรณี บุญแก้ว

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายพงษ์พัฒน์ ปิยะลังกา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางณัฐวรรณ เกตุมณี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางนิศามณี ศรีมาส

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางมาฆะ ยานศิริ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวแวยะห์ คาเร็ง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวชนณิกานต์ บุญมาเลิศ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางซุพยาณี มูซอ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซํา ตําบลเมืองลีง อําเภอ นางสัมรวย อ่อนจู
จอมพระ จังหวัดสุรินทร์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนกัลยาณชนรังค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ ตําบลคูเต่า
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตําบลพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองป่าแก่ ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านพัฒนา ตําบลปากแพรก อําเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนบ้านท่าผา ตําบลท่าผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง ตําบลชุมพล อําเภอศรี
นครินทร์ จังหวัดพัทลุง
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขมิ้น เทศบาลตําบลผาเสวย ตําบล
ผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก ตําบลตาเบา อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชามู ตําบลปิตูมุดี อําเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนแผ่นดินทองอินดารุลมีนา ตําบล
กระทุ่มราย อําเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ เด็กสุขภาวะดี สมรรถนะดีในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนราษฎร์พัฒนา(ซอยมูลนิธิ) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ
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ลําดับที่
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01327
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง ตําบลตาเบา อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01328
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ตําบลทุ่งสง อําเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-01341
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01343
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลานแหลม ตําบลวัดละมุด อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01344
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาขุมเงิน อําเภอแม่ทา
จังหวัดลําพูน
สร้างสรรค์โอกาส 59-01345
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนคุรุสภา ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01347
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม ตําบล
หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01348
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหงษ์ ตําบลแก่งกระจาน
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01350
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลคู้ยายหมี
ตําบลคู้ยายหมี อําเภอ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01353
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัง 18 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอ
มะนัง จังหวัดสตูล
สร้างสรรค์โอกาส 59-01357
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ตําบลป่าไร่ อําเภอดอน
ตาล จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01359
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ตําบลป่าไร่ อําเภอดอน
ตาล จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01360
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
สร้างสรรค์โอกาส 59-01367
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็ก สร้างสรรค์สมองน้องน้อย แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01368
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย ตําบลเขมราฐ อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01369
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านต้า ตําบลต้า อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-01370
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าติ้ว 1 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวนาสวรรค์ ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภู
สร้างสรรค์โอกาส 59-01371
สิงค์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01372
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ตําบลแม่พูล อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้รับทุน
นางสาวสิรภัทรพิมพ์ ธานีพูน

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

นางนิตยา บัวเกศ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางทิพย์วัลย์ นพธัญญะ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสมพร เพ็ญตระกูล

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวเบญจวรรณ จี้สลี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวรัศมี ธารเอี่ยม

บุคคล

5 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางรดารัตน์ ฤทธิ์โต

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางนภัสรพี ดีส

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางณัฏฐณิชา ชุมสุวรรณ์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสุพรรัตน์ แสงเดือน

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวมะลีวรรณ ใจทัด

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวเบญจวรรณ์ พาสว่าง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางรัชนีย์ พระเมือง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวจันทร์จิรา ดีเหลือ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวขวัญฤทัย ไชยราช

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางศรีนวล เรือนสิทธิ์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกฤษณา สารินทร์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสุนีย์ จอกทอง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกลิ่นแก้ว อิ่มเต็ม

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01373
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีจันทร์สว่างคงคา ตําบล
เนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01375
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาสา ตําบลพร่อน อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01376
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านเหล่า ตําบลบ้านเหล่า อําเภอ
คําชะอี จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01377
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ตําบลโนนราษี
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01378
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างคงคา ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01379
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านโป่งน้อย ตําบลคอนสาย อําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01380
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมอน ตําบลดงมอน อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01381
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวสะพาน ตําบลคอนสาย อําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01382
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรพา ตําบล
ดอนสาย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01383
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคําม่วง ตําบลย่อ อําเภอคําเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01384
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนม่วง ตําบลคอนสาย อําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01385
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาคํา ตําบลคอนสาย อําเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01386
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านปะอาว ตําบลปะอาว อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01387
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสาย ตําบลคอนสาย อําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ตําบลบ่อใหญ่ อําเภอบรบือ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01388
จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01389
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ตําบลคอนสาย อําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01391
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยหวาย ตําบลคอนสาย อําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01392
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01399
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม ตําบลหนองหล่ม
อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

ผู้รับทุน
นางสาวกมลรส ศรีภัคปัญญา

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

นางสาวอริศรา บินอิสริส

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวอนุธิดา ยืนยั่ง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสมคิด พิเมย

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางอัมรา โทไข่ษร

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวอุดร วันทา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางพิลัยพร กอบุตร

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางจิตรา เรืองสา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวชลัญธร คล้ายคลึง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวอุทัยวรรณ สุภี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางธนธร ปาสาบุตร

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางประสาน แก่นมั่น

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกัลยานี ทองน้อย

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสุภศร บุญประกอบ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสารินีย์ ศรีภักดี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางบุญมี พุ่มพฤกษา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางราณี เรืองสา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางชัยศรี สมบูรณ์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวจารุวรรณ ไทยเจริญ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
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ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01400
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล ตําบลหนองหล่ม อําเภอ
ดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01403
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนท่อน ตําบลหนองแสง
อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01405
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ ตําบลหนองหล่ม อําเภอ
ดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01407
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ตําบลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01410
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน
ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01412
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยลาน ตําบลห้วยลาน
อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01413
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น ตําบลหนองหล่ม อําเภอ
ดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01415
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เชียงคํา ตําบลโนนราษี
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01416
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านหนองตะมะ ตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01417
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา ตําบลวังบ่อ อําเภอหนอง
บัว จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01418
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01419
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักหวาน ตําบลโนนราษี
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01420
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา ตําบลท่าปลา
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01421
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด ตําบลบ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น
สร้างสรรค์โอกาส 59-01422
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาง ตําบลโนนราษี อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01423
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสะอาดสมศรี ตําบลทุ่งคลอง อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01424
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีสุมังคลาราม ตําบลทุ่งคลอง
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01425
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าไผ่ หมู่ที่ 16 ตําบลป่า
ไผ่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01431
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเตย ตําบลเตย อําเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับทุน
นางพิศมัย สมศรี

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางมิเรียม นามจักร์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสิรินันท์ แสนทวีสุข

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางณิรดา แสนแก้ว

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

จ.อ.เฉลิมกิต ซื่อสัตย์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวจําเนียร บุญยืน

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางจริพา สังฆะมณีย์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางผกาวดี จิตรโภคา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวปทิตตา รอดประพันธ์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวสุฑรัตน์ โสพักตร์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางทองพัฒ พวงทอง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางศศิวิมล จิตเทพ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายธิติพงษ์ พิมพ์สอน

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางรําไพ ทาแดง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสมจิต แก้วบุญไสย์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางอนงค์ ระวิเรือง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวกรอร ศิริวรรณภาอร

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางกชมล อยู่สุข

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
1189

1201
1202

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01433
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ศรี สาขาร่มโพธิ์ทอง ตําบล
หัวนา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01434
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังขะเสนาราม ตําบลหัวนา อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01437
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลวัดละมุด ตําบลวัดละมุด อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01445
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาผาแรต ตําบลน้ํารอบ อําเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01446
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพบพระ
ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
สร้างสรรค์โอกาส 59-01447
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่
ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01448
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโอน ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01449
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอูบมุง ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01452
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา
ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
สร้างสรรค์โอกาส 59-01453
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัง117 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอ
มะนัง จังหวัดสตูล
สร้างสรรค์โอกาส 59-01470
เกษตรปลอดสารเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัยโรงเรียนวัดบ้านลํา ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01471
เศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความสุขกับคนในชุมชนบ้านหัวป่า ต.
หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01472
สมุนไพร พืชผัก สานใจรักษ์สุขภาพ คนต้นโพธิ์ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01474
หล่อและสวยสุขภาพดีด้วยการกิน ชุมชนตลาดสวนฟ้า ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

1203

สร้างสรรค์โอกาส 59-01475

1204

สร้างสรรค์โอกาส 59-01476

1205

สร้างสรรค์โอกาส 59-01477

1206

สร้างสรรค์โอกาส 59-01478

1207

สร้างสรรค์โอกาส 59-01479

1208

สร้างสรรค์โอกาส 59-01480

1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

ผู้รับทุน
นางสาวพรทิพย์ ฉายแก้ว

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

นางสาวจิราพร ทองคํา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวมยุรา บารมี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางน้ําฝน เกษการณ์

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวเนตรนภา ทิน้อย

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวธนัญชนก ขาวพล

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางเจะยะห์ มามะ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวรัสมี เจริญรอย

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางถนอม เกตุแก้ว

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางวิจิตร สุวรรณชนะ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นายธนพล ศรีใส

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นายประหยัด สุขารมย์
นายคืนดิน ปัญญาบุญนิยม

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

สูงวัยเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลยี้ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ นายสมพิศ มงคล
จังหวัดอ่างทอง
ครอบครัวล้อมรัก เยาวชนร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
นายทวีศักดิ์ กันตี
เติมอิ่มให้น้องด้วยอาหารปลอดภัย ไร้สารเคมี โรงเรียนวัดขุมทอง ตําบลไผ่จําศีล
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วัยเรียน วัยใส พัฒนาสุขภาวะชุมชน ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

นางพยัพ จั่นพลอย

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นายสุวิทย์ สร้อยเเสง

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

คืนธรรมชาติสู่ลําแม่ลาเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 ต.บางกระบือ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี
สุขภาพดีตามวิถีอิสลาม ของชุมชนตําบลชะไว อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ร.ต.ท.เสน่ห์ เทียนเขียว

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นางเพชรสุข มหิงสุพรรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
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ลําดับที่
1209

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01481
พี่ชวนฝัน สานสัมพันธ์ ป้องกันเหล้าบุหรี่ในโรงเรียน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ผู้รับทุน
นางสาวนุชจรินทร์ แก้วประเสริฐ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
30 ก.ย. 60

1210

สร้างสรรค์โอกาส 59-01482

นางพชวรรณ พันธุ์รัตน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1211
1212

สร้างสรรค์โอกาส 59-01484
สร้างสรรค์โอกาส 59-01485

นายพนม แจ่มกังวาล
นายแดน พุ่มจําปา

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

1213

สร้างสรรค์โอกาส 59-01486

พ.อ.สมบัติ ระรวยทรง

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1214

สร้างสรรค์โอกาส 59-01487

นางสายทอง พันธ์ไม้

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1215

สร้างสรรค์โอกาส 59-01488

นางธัญญารัตน์ กลับดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1216
1217

สร้างสรรค์โอกาส 59-01489
สร้างสรรค์โอกาส 59-01490

นางเบญจวรรณ เอี่ยมครอง
นางวาสนา เศรษฐวานิช

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

1218

สร้างสรรค์โอกาส 59-01491

นายจํานงค์ ศรีโมรา

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1219

สร้างสรรค์โอกาส 59-01492

นางกฤษณา เกตุสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1220

สร้างสรรค์โอกาส 59-01493

นางสมควร ศรีสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1221

สร้างสรรค์โอกาส 59-01494

นายละม่อม ฐีตะธรรมานนท์

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1222

สร้างสรรค์โอกาส 59-01495

นางจรรยา กลัดล้อม

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1223

สร้างสรรค์โอกาส 59-01496

นางศุภลักษณ์ สุขสอาด

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1224

สร้างสรรค์โอกาส 59-01497

นายมานัส ม่วงเกิด

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

1225
1226

สร้างสรรค์โอกาส 59-01498
สร้างสรรค์โอกาส 59-01499

นางสาวอรนง เถกิงสรคันธุ์
นางสุณี โพธิ์ผ่อง

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

1227
1228

สร้างสรรค์โอกาส 59-01500
สร้างสรรค์โอกาส 59-01501

นายวรพล แย้มเลี้ยง
นายบุญส่ง สิงห์ทอง

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

1229

สร้างสรรค์โอกาส 59-01513

นางสาวซานียะ เบ็ญนา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

วัยเรียน วัยใสสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ตําบลไผ่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง
ใช้จักรยานเพื่อสุขภาพในชีวิตประจําวัน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรมลาวเวียงเพื่อสุขภาวะบ้านเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.
ชัยนาท
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญาอย่างยั่งยืน ต.บาง
กระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
สร้างเสริมจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง คลองแม่น้ําน้อย
ชุมชนดอนข่อย ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ปรับเปลี่ยนสังคมก้มหน้าเพื่อพัฒนาเยาวชนชุมชนเกาะขี้หมู ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี
ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ครอบครัวสัมพันธ์ สรรค์สร้าง ภูมิคุ้มกัน วัยใส ในชุมชนบ้านเชียงรากน้อย ต.ทองเอน
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
การพัฒนาทักษะพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในวัยรุ่น โรงเรียนหันคาพิทยาคม
ตําบลหันคา อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ครอบครัวเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ตําบลหลักแก้ว อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
ทีมหมอครอบครัวเพื่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุบ้านสามง่าม ต.สามง่ามท่า
โบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านคลองขุน ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
การเสริมสร้างสุขภาพกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนตําบลบางขุด อําเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
พัฒนาศักยภาพชุมชนคลองน้ําเชี่ยวเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตําบลศาลเจ้าโรง
ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
แหล่งอาหารชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเขาราวเทียน ต.เด่นใหญ่ อ.
หันคา จ.ชัยนาท
พัฒนาการจัดการพื้นที่อาหารชุมชนบ้านสํานักจั่น ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
สร้างผู้นําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ด้วย 3 อ. ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท
ชุมชนร่มเย็นเป็นสุข เรียนรู้ ติดดิน กินได้ ปลอดภัย ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท
โรงเรียนข้างบ้านสร้างภูมิดี เพื่อพัฒนาสุขภาวะป่าชุมชนหนองไม้แก่น ต.สะพานหิน อ.
หนองมะโมง จ.ชัยนาท
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคลองช้าง ตําบลอาเนาะรู อําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี
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ลําดับที่
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01514
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ํา ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01515
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลอิสลาม(กือดาอาเนาะยอ) ตําบลสะ
บารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01553
การจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านมหาลาภ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01554
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนซอยโจ๊ก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จังหวัดกทม.
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01555
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01556
การจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ ตําบลจรเข้บัว อําเภอลาดพร้าว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01557
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ ตําบลอนุสาวรีย์
อําเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01558
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนอัมรินทร์
นิเวศน์ 3 ผัง2 ตําบลสายไหม อําเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01559
การจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านพัฒนาคลองหลุมไผ่ ตําบลท่าแร้ง อําเภอบางเขน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01560
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนศรีกาญจน์
ตําบลดอนเมือง อําเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01561
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน กอง
สรรพาวุธเบา พล.1 รอ. ตําบลทุ่งสองห้อง อําเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01562
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01563
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 ตําบลสายไหม อําเภอสายไหม จังหวัด
กรุงเทพ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01564
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโกสุมรวมใจ 3 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01565
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง แขวงบาง
ซื่อ อําเภอบางซื่อ จังหวัดกทม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01566
ติดตามและสังเคราะห์บทเรียนชุดโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน
สร้างสรรค์โอกาส 59-01573
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนราษฎร์บํารุง หมู่ที่10 ตําบลร่วมจิต อําเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01574
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านต้นขาม ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01575
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ตําบลวังกะพี้ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้รับทุน
นางพัชรี เย็นแจ่ม

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

นางสาวไซนะ เจ๊ะเล๊าะ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นายนพดล สืบชมภู

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเริงชัย ทองศรีคํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางนิรมล รัฐพร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาววิกานดา สังวรราชทรัพย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางโสภา บัวศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพิษณุวัฒน์ สาวะดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสิริยา บํารุงสิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายยงยุทธ สงวนอารมณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ร.ต.วสันต์ มุรธา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุธาสินี ขันธสอน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวทิฆัมพร มัจฉาชีพ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิสายันต์ นีระวงศ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

พ.ต.ท.สมชาติ ลิมปิชาติ

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 มิ.ย. 60

นางสาวเพิ่มศิริ นิติมานพ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ต.ค. 60

นายแสวง ตุ่นแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายหวั่น สุวรรณรอด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายปะวะเรศ เพ็ชร์ช้าง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1249

1256

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01576
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านท้องลับแลนาปู่จ้าน ม.7 ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01577
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านคลองวัด
ไพร หมู่ที่8 ตําบลไร่อ้อย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01578
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านดงสระแก้ว
ตําบลไผ่ล้อม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01579
การจัดการขยะในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านต้นแดง ตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01580
การจัดการขยะในชุมชนบ้านบุ่งวังงิ้ว ตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01581
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านตลิ่งต่ํา ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01582
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนน้ําริดราษฎร์บํารุง ตําบลน้ําริด
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01584
การจัดการขยะในชุมชน บ้านร้องเข็ม หมู่ 9 ตําบลร้องเข็ม อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1257

สร้างสรรค์โอกาส 59-01585

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 8 ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสว่าง พรมจันทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1258

สร้างสรรค์โอกาส 59-01586

นายธวัชชัย วังคะออม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1259

สร้างสรรค์โอกาส 59-01589

นายกาบ สังข์ทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1260

สร้างสรรค์โอกาส 59-01591

นางเทียนทอง สายใจ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1261

สร้างสรรค์โอกาส 59-01592

นายเนาวรัตน์ คณะนัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1262

สร้างสรรค์โอกาส 59-01595

ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1263

สร้างสรรค์โอกาส 59-01596

นางลัดดาวัลย์ เดือนดาว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1264
1265

สร้างสรรค์โอกาส 59-01597
สร้างสรรค์โอกาส 59-01602

นายทองหล่อ สะเอียบคง
นายบุญช่วย กันกา

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

1266

สร้างสรรค์โอกาส 59-01603

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุ
เคราะห์) ตําบลแม่ยางร้อง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 12 ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านลู(คัมภีร์ราษฏร์บํารุง)ตําบล
ห้วยหม้าย อําเภอสอง จังหวัดแพร่
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 7 ตําบลเหมืองหม้อ อําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
ตําบลแม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านปากห้วย
ตําบลวังธง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
การจัดการขยะในชุมชนบ้านหนุนเหนือ ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านสุพรรณ ตําบลป่าแมต อําเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลร้องเข็ม อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

นางนฤมล หมื่นศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1267

สร้างสรรค์โอกาส 59-01604

นายชุมพร กาวีเปิ๊บ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1268
1269

สร้างสรรค์โอกาส 59-01606
สร้างสรรค์โอกาส 59-01609

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) ตําบล
บ้านปิน อําเภอลอง จังหวัดแพร่
การจัดการขยะในชุมชนบ้านน้ําพร้าว ตําบลไทรย้อย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านปากกาง ตําบลปากกาง
อําเภอลอง จังหวัดแพร่

นายสุชาติ สมบูรณ์เถกิง
นายสาโรช วิริยะเมธี

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

1250
1251
1252
1253
1254
1255

ผู้รับทุน
นายพัชร์พล พัชรพิทักษ์พล

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายอุเทน อินเพ็ญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสําเริง สว่างใจ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวุฒิภัทร เพ็งอิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวินัย เอี่ยมสกุล
นายจักรกฤษณ์ คําฟอง

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายวิษณุ แสงรัศมี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุนันทา จันตาเขียว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

Page 59 of 116

ลําดับที่
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01610
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านสบสาย
หมู่ที่6 ตําบลสบสาย อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01625
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดทํานบ ตําบลวัดแก้ว อําเภอบาง
แพ จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01626
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือ
ประชาสงเคราะห์) ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01628
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองสีนวล ตําบลด่านทับ
ตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01629
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน วัดโพธิ์ดก ตําบลอ่างทอง อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01630
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี ตําบลหนองพัน
จันทร์ อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01631
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ตําบลห้วยยาง
โทน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01632
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านพุตะเคียน ตําบลแก้มอ้น
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01633
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้าน
บ่อหวี) ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01634
สุขภาพกายสุขภาพใจสูงวัยฟรุ้งฟริ้ง สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 1 ตําบล
ดอนกระเบื้อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01635
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดพเนินพลู ตําบลบางป่า อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01636
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านโป่ง ตําบลอ่างหิน อําเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01638
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านเขาถ่าน ตําบลดอนทราย
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01639
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดจินดาราม ตําบลตลาดจินดา
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01640
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านวังปลา ตําบลแก้มอ้น อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01641
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ ตําบลคลองโยง
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01642
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ตําบลจอมบึง
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01643
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตําบลตะนาวศรี
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01644
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านบึง ตําบลบ้านคา อําเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี

ผู้รับทุน
นางฐิตาภา ผาทอง

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นางมะปราง วงษ์ยะรา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางผกามาศ อิ่มอุทร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวกนกกาญจน์ ติดยงค์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางพรพิมล เวชสุวรรณ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางกรรณิกา สมบูรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไพรันต์ ใจมั่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ว่าที่ร้อยโทอรรถพล ห้วยกรุด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมเกียรติ จันทร์เพ็ชร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางจิราพร เยี่ยงสว่าง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวสมพร เอี่ยมขํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวันวิสา คุ้มเมือง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเกษมสันต์ มีจันทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวเมตตา นะสีห์โต

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุรีย์ พลูหอม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวลัดดา นวลนาง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวอัญชัญ บุญยะวาศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสําเนียง สุวรรณธรรมา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1289

1299

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01645
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
ตําบลหนองกลางนา อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01646
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ ตําบลบ่อกระดาน
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01647
อาสาสมัครสร้างสุขปันยื้มผู้สูงอายุในชุมชน ตําบลสามควายเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01648
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ตําบลปากช่อง
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01649
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ตําบลบ้านบึง
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01650
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลบ้านคา ตําบลบ้านคา
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01651
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01652
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่8 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01653
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ตําบลอ่างทอง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01654
ส่งเสริมการบริโภค ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดวันดาว ตําบลวันดาว อําเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01655
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่5 ตําบลวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

1300

สร้างสรรค์โอกาส 59-01656

1301

สร้างสรรค์โอกาส 59-01657

1302

สร้างสรรค์โอกาส 59-01658

1303

สร้างสรรค์โอกาส 59-01659

1304

สร้างสรรค์โอกาส 59-01660

1305

สร้างสรรค์โอกาส 59-01661

1306

สร้างสรรค์โอกาส 59-01663

1307
1308

1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตําบลตะนาวศรี อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านดงเกตุ ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 3 ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนน้ําตกห้วยสวนพลู ตําบลบ้านบึง
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม
การจัดการขยะในชุมชนเมืองสามตําบล ตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้รับทุน
นางมณฑาทิพย์ รักขุมแก้ว

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นางทัศนา ยุบล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาตําบลสาม
ควายเผือก
นางกรวรรณ เสียงเสนาะ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายกิติพล สาลีผล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางอุษา เจริญรัตน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายลําใย ศรนุวัตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

พ.จ.อ.เกล้า แสงเหลา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวิไล พจนากรภาส

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเบญจมาศ คลังธนัง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประจักษ์ เนียมลาง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเบญจมาศ เอี่ยมภูมิ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุพร จุกมงคล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุคนธ์ จันตะนา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางพวงรัตน์ วิระนะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวพรทิพย์ แจ้งจิตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายขนาน ศรีจันทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศักดิ์สิทธิ์ สอิ้งทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

สร้างสรรค์โอกาส 59-01664

การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านหนองพง ตําบลห้วยหมอนทอง
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
การจัดการขยะในชุมชนเมืองสวนตะไคร้ ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นายสุเนตร จิ๋วแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

สร้างสรรค์โอกาส 59-01665

การจัดการขยะในชุมชนหมู่5ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นายสุคนธ์ แขกประยูร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01666
ส่งเสริมบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ตําบลโคกพระเจดีย์
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01667
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนริมคลองนรา
ภิรมย์ ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01668
การจัดการขยะในชุมชนบ้านกลาง-ไผ่ขาด ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01669
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนพะเนียด
ตําบลพะเนียด อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01670
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บํารุง)
ตําบลบ้านหลวง อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01671
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหวาย
น้อย หมู่ที่ 2 ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01672
การจัดการขยะในชุมชนบ้านคลองโยง ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01673
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา ตําบลโพรงมะเดื่อ
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01674
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านรางปลา
หมอ ตําบลสวนป่าน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01675
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านสระพัง
แพลอย ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01677
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านหนอง
ควายเฒ่า ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สร้างสรรค์โอกาส 59-01691
การจัดการขยะชุมชนบ้านชีผ้าขาว ตําบลท่าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01692
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ชุมชนเศรษฐกิจ2 ตําบลมหาชัย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01693
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน คลองแนวลิขิต ตําบลท่าเสา อําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01694
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนาดี ตําบล
นาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01695
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านวังจรเข้ ตําบลหลักสาม
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01696
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้ายตลาด ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01697
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนคอกกระบือ
ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01698
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านโคกขาม
หมู่ที่2 ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้รับทุน
นายสถาพร จํารัสพงษ์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นางวลี สวดมาลัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายกิตตินันท์ พลอยสระศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายธงชัย มีชํานาญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุภาพ รวมธรรม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายปัญญา นิตยลาภสกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางมุกดา อภิปิติวรกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางปรารถนา สมัคราษฎร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุนีย์ นิโกรธา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางโฉมศรี ทินสมุทร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญเติม สระจูม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวรพงษ์ ชอบชื่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายดํารงค์ ภู่ม่วง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญเสริม วัชนาค

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิโรจน์ สุรสาคร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพรวดี ศรีจันทรา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางนวพร บุตรฉ่ํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางชลธิชา รุ่งแสง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01699
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนซอยตาแก๊ป หมู่ที่ 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01700
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านท้องคุ้ง
หมู่ที่ ๖ ตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01702
โรงเรียนหมอประจําบ้าน ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01705
การส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพด้วยวิถีภูมิปัญญาไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.
ลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01707
สืบสานศิลปะมวยไทยช่วยสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเยาวชนในตําบลบ้านกุ่ม
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01713
อนุรักษ์แหล่งน้ํา คลองปากกราน ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01714
การเสริมสร้างผู้เรียนเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดทางหลวง ต.
ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01715
กิน อยู่ รู้ทันโรค ชุมชนคนบ้านซับกระทิง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01716
เครือข่ายชุมชนยา 3 เม็ดชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตําบล
สระโบสถ์ อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01717
การจัดการขยะแบบยั่งยืนเพื่อชุมชนน่าอยู่ บ้านโปร่งตะแบก ตําบลพุคําจาน อําเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01718
สร้างจิตสํานึกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองสวนมะเดื่อ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.
พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01719
เยาวชนจัดการขยะปั่นสะอาด ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01720
ปลูกผักปลอดสารชุมชนนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-01721
เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ลด ละ เลิก ใช้สารเคมีในการเกษตร ต.หนองบัว อ.บ้าน
หมอ จ.สระบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01724
ส่งเสริมการเพาะพันธุ์ไส้เดือนเพื่อพัฒนาวิถีสุขภาวะชุมชนบ้านสระตาแวว ต.พุคา อ.
บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01725
เลิกเกมส์ เล่นกีฬา พัฒนาสุขภาพ เยาวชนชุมชนบ้านบึง ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01727
การสร้างความพร้อมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของโรงเรียนวัด
มงคล ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01728
การจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม (บวร)ชุมชนต้นตาล
ตําบลต้นตาล อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01731
การเติมเต็มศักยภาพและเพิ่มพูนความสุขให้ผู้สูงอายุชุมชนเขาสามยอด อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01732
ปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียงตําบลบางคู้ อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01734
ถ่ายทอดคุณค่าวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนโป่งตะขบ ตําบลวัง
ม่วง อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01735
สู้โรค ลดอ้วนในวัยเรียน ตําบลท่าวุ้ง อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01736
เสริมศักยภาพผู้นํา เติมพลังเยาวชนอาสา พัฒนาสุขภาวะชุมชน ตําบลเทศบาลเมือง
ลพบุรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้รับทุน
นางจินดา ภู่ศาสตร์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายประศาสน์ เยี่ยมสวัสดิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวินัย บุญปลูก
นางพยอม อ่อนสลุง

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

นายอภิชาติ คําสด

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นายวัลลภ เนื่องประถม
นายวิฑูณร์ นัยยุติ

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

นายเนรมิตร์ เชียงศรี
นางสาวปานิสรา งามเลิศ

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

นายชาญณรงค์ ดีบุกคํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นายภาณุมาศ พิมพ์ขาล

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นายสําเริง การเสถียร
นายปัฐพี พวงสุวรรณ์
นางสมศรี อยู่สุข

บุคคล
บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

นางสาวกชพร นพกุลโรดม

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นายอนันต์ ศิริ

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง

บุคคล

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 60

นางสาววรัชยา หมวกลาว

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นางกัญญา ภู่ทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นายบุญสืบ ลี้สกุล
นายจํานงค์ เกษมดาย

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

นางสาวรัตนา เพิ่มสิริปัญญา
สิบเอกวิศรุต สมงาม

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60
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ลําดับที่
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01737
ผลิตดินสอพองให้ปลอดภัย ก้าวไกลเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.
ลพบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01742
เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01745
การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านควน
ทอง ตําบลบ้านทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01746
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01747
ส่งเสริมการบริโภค ผักผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดเวียงสระ ตําบลเวียงสระ อําเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01748
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ต้านโรคโรงเรียนบ้านบางนอน ตําบลบางนอน อําเภอ
เมือง จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01749
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านนอกนา
ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01750
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านส้อง ตําบลบ้านส้อง อําเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01751
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพดีในโรงเรียนบ้านนกงาง ตําบลราชกรูด อําเภอ
เมือง จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01753
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านโพธิ์พนา
ตําบลตะกุกใต้ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01754
ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนท่ามะเฟืองวิทยา ตําบลกรูด อําเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01755
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนทุ่งตาพล ตําบลบางแก้ว อําเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01756
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหนอง
สวน ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01757
การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนก้าวใหม่
ตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01758
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนชนม์พัฒนา ตําบลกะเปอร์ อําเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01759
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านกรูด ตําบลกรูด อําเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01760
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)
ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนลีเล็ด ตําบลลี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01761
เล็ด อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01762
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01763
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านเกาะสินไห ตําบลปากน้ํา อําเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง

ผู้รับทุน
นายอภิชาติ โล่ห์สุวรรณ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
30 ก.ย. 60

นางนิภา เกิดศิริ
นายสวัสดิ์ ธิปัตย์

บุคคล
บุคคล

1 ต.ค. 59
15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
31 ก.ค. 60

นางนัฎวรรณ สมเลข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอาคม ช่วยบํารุง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางอันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางพรหมลี ฮั่นโต่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมนตรี สังข์ชุม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมบูรณ์ คงพราหมณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพรชัย จันทร์รงค์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเจษฎา ชูชาติ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไพรินทร์ นวลวัฒน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวอมรรัตน์ ทองพัฒน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุชิระ จัตุรงค์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนําโชค ผ่องแผ้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเสริมศักดิ์ โรยสุวรรณ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเจษฎา เพชรรัตน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางกาญจนา จุ้ยสวี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางบุศรินทร์ นาคอุบล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01764
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหาดจิก ตําบลปากจั่น อําเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01765
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนคลองไทร
พัฒนา ตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01766
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านห้วย
สะท้อน ตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01767
เยาวชนรุ่นใหม่ เน้นบริโภคผัก ผลไม้โรงเรียนกระบุรี ตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01768
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านป่าตง ตําบลต้นยวน อําเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01769
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านท่า
ตําบลท่าขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01770
ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ตําบลกะเปอร์
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01771
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านควนยูง
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01772
การจัดการขยะในชุมชน บ้านปลายคลอง ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01773
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตําบล จ.ป.ร.
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01774
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านทุ่งกง
ตําบลทุ่งกง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01776
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนประชาอุทิศ ตําบลกระเปอร์ อําเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01777
การจัดการขยะในชุมชนบ้านน้ําราด ตําบลบ้านทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01778
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านควนสูง
ตําบลคลองฉนวน อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01779
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในชุมชนบ้านบางปรุล่าง ตําบลกะเปอร์
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01780
การจัดการขยะในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านควนใหม่ ตําบลน้ําพุ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01781
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนเมืองหลังสวน ตําบลวังตะกอ
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01782
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านเขาวง
ตําบลบ้านยาง อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01784
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านศรีอุทุมพร ตําบลหนองกรด อําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้รับทุน
นายสนิท อิสโร

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายประทีป ระฆังทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางขนิษฐา รักเขียว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายโอภาส ศรีเกตุ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไพฑูรย์ จันทร์ชุม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ร.ต.ต.สุเมธ หอมนุ่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางชาลี คธาเพ็ชร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางจิตรา เมฆมูสิก

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประวิทย์ พรหมเยาว์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางพรพิมล ย้อยเมือง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอัคเดช วิชัยดิษฐ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมนตรี สายจิตรื่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุจิน นาคบํารุง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสมศรี ช่วยบํารุง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพงศ์พัฒน์ พริ้มแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาววันดี วงศ์ฤทธิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนพรุจ เขียวสอาด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเยาวลักษณ์ หมวดยอด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายณภัทร ศุภเอม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1390

1395

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01785
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านมติมิตร
พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตําบลคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01786
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านแหลมสน
ตําบลบางตาหงาย อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01787
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งกง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01788
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านหาดเสลา หมู่ที่ 5 ตําบลหัวดง
อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01789
การจัดการขยะลดภาระสังคมในชุมชนบ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 4 ตําบลกะเปอร์ อําเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01790
การจัดการขยะในชุมชนดงชะพลู ตําบลบางมะฝ่อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

1396

สร้างสรรค์โอกาส 59-01791

1397

สร้างสรรค์โอกาส 59-01792

1398

สร้างสรรค์โอกาส 59-01794

1399

สร้างสรรค์โอกาส 59-01796

1400

สร้างสรรค์โอกาส 59-01797

1401

สร้างสรรค์โอกาส 59-01798

1402

สร้างสรรค์โอกาส 59-01799

1403

สร้างสรรค์โอกาส 59-01800

1404

สร้างสรรค์โอกาส 59-01801

1405

สร้างสรรค์โอกาส 59-01802

1406

สร้างสรรค์โอกาส 59-01803

1407

สร้างสรรค์โอกาส 59-01804

1408

สร้างสรรค์โอกาส 59-01805

1391
1392
1393
1394

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนคลองบางเดื่อ
ตําบลน้ําทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านเกยไชย
ใต้ ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
หลอมรวมความคิดนําสู่การจัดการขยะบ้านบางปรุเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลกะเปอร์
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
โรงเรียนเกาะเหลาสร้างเสริมสุขนิสัยในการรับประทานผักผลไม้ ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนชลธารวิทยา ตําบลบ้านควน
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การจัดการขยะในชุมชน แสงราษฎร์รังสรรค์ ตําบลชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุฎมชน บ้านปากด่าน ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหนอง
ขอน หมู่ ๑๐ ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านบางใหญ่-ระวิ ตําบลบางพระเหนือ
อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
การจัดการขยะในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้ ตําบลเนินมะกอกใต้ อําเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ตําบลบางประมุง
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตําบลกะเปอร์ อําเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหาด
เสลา หมู่ที่ 8 ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ผู้รับทุน
นายสะอาด ดนหลัง

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายสอาด คงภักดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชลอ ทิพย์สุวรรณ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางน้ําฝน อิ่มอ่วม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุทธิพงษ์ รัชนิพนธ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจเร ปิตุยะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางปรานอม ศรีวิลัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเจษฎา คล้ายแจ้ง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายช่วง กองแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางบุศรินทร์ นาคอุบล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายธรรมรถ ภิรมยาภรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิรัช สุทธิสังข์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนิมิตร พลนิล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายยุทธ กรพรม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายถาวร สาระพงค์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางส้มเช้า สิงห์เถื่อน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเครือมาศ เกิดโพชา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิทยา ทองใหญ่

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเสาวลักษณ์ ร่มโพธิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01806
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์)
ตําบลพระนอน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01807
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านระวิ
ตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01808
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านเขาเขียว
หมู่ที่ 7 ตําบลกลางแดด อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01809
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ ตําบลเกรียงไกร
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01810
หนองคล้าอุ่นใจ บริโภคผักปลอดภัย ชุมชนบ้านหนองคล้า ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01811
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี ตําบลบางเคียน
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01812
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง ตําบลสายลําโพง
อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01813
จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุพื้นที่บ้านขุนแสน หมู่ที่ 1 ตําบลนาชะอัง อําเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01814
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01815
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนดอนยาง
ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01816
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ตําบลหูกวาง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01817
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 3 ตําบลอ่างทอง อําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01818
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านทุ่งยอ หมู่ที่ 14 ตําบล
นาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01819
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านห้วยดุก หมู่ที่ 3 ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01820
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 3 ตําบลมหาโพธิ อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01821
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนทุ่งคาวัด
ตําบลทุ่งคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01822
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านห้วยตา
อ่อน ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01823
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านสระขาว ตําบลละแม อําเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01824
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ 1 ตําบลน่ากลาง อําเภอโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้รับทุน
นายวิรัตน์ หนูดอนทราย

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายประทีป ชูมณี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวรพล คงถาวร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายธัชพงศ์ พิลึก

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจํารูญ หอมทิพย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมยศ สิงหะคเชนทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญยืน เอมสกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายภูวเศรษฐ์ สุวรรณนิภา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพุฒ ทับทิมศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนิยม นุ่นแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายผาย การะภักดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสา กาละภักดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประสิทธิ์ นุ้ยดํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายณรงค์ ดํารงค์รักษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอํานวย บุญชู

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายโอภาส โชติช่วง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายฉัตรชัย โลพิศ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสหชล ผลผลา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวัลลภ จันทร์โอภา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01825
ชุมชนร่วมใจผลิตและบริโภคผักปลอดภัยชุมชนบางหมาก หมู่ที่ 2 ตําบลบางหมาก
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01827
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านเขาวอ
ตําบลบ้านควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สร้างสรรค์โอกาส 59-01828
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านมะเกลือ ตําบลบ้านมะเกลือ
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01829
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนห้วยน้ําหอม ตําบลห้วยน้ําหอม
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01830
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน หมู่ 8 บ้านหนองจิกรี ตําบลตาคลี
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01899
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า กินผักกินผลไม้ กู้ดบายโรคา ตําบลทุ่งหว้า อําเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
สร้างสรรค์โอกาส 59-01900
สร้างเสริมสุขภาพผูฎสูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านควนเคี่ยม ตําบลทุ่งค่าย อําเภอย่าน
ตาขาว จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01901
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองตายอด หมู่ที่ 6 ตําบลวังไผ่ อําเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01902
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านหนองขุย ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01903
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 4 ตําบลนาท่ามเหนือ อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01904
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนริมคลอง ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลา
ขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01905
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านหินแด้น ตําบลหนองไผ่ อําเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01906
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านโปร่งพรม ตําบลหนองโสน อําเภอ
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01907
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 11 ตําบลบางดี อําเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01908
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่1 ตําบลท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01909
การจัดการขยะในชุมชนเตาปูน 3 ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01910
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านควนธานี ตําบลควนธานี อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01911
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านดอนสว่าง หมู่ที่8 ตํากลอนโด อําเภอด่านมะขาม
เตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01912
การจัดการขยะในชุมชนบ้านพุมุด ตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01913
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุบ้านสบปาน หมู่ที่ 7
ตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

ผู้รับทุน
นายสมภพ กล้าเวช

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายณัฐภัทร คงภักดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางชุติมา สอนไว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสวาท สุวรรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจารุเดช แก้วชื่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเทียนชัย พิสิฐธาดา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายโรจน์ ทองรอด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสนิท เชื้ออยู่

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศิวโรฒ จิตนิยม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางระเบียบ ขวัญทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสรวิชญ์ สินนาคา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอนุวัฒน์ วรวงษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญธวัฒน์ วงษ์คํามี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายลาภ ชูเมือง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวศยามน ชนกโชค

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางอุษาวดี อยู่สถาพร
นางประคอง หาญกลับ

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
15 ก.ค. 60

นายบุญยืน เจริญสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายทินกร แก้วจิตตทอง
นายยุทธนัทร์ ปันตา

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1448

1453

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01914
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านเสาหงส์ ตําบลหนองกุ่ม
อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01915
การจัดการขยะในชุมชนบ้านหม่องสะเทอ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01916
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเขาพรุเสม็ด หมู่ที่ 1 ตําบลวังคีรี อําเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01917
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนหนองแกประชาสรรค์ ตําบลหนอง
ปลาไหล อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01918
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 13 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01919
การจัดการขยะในชุมชนบ้านทุ่งก้างย่าง ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1454

สร้างสรรค์โอกาส 59-01920

1455

สร้างสรรค์โอกาส 59-01921

1456

สร้างสรรค์โอกาส 59-01922

1457

สร้างสรรค์โอกาส 59-01923

1458

สร้างสรรค์โอกาส 59-01924

1459

สร้างสรรค์โอกาส 59-01925

1460

สร้างสรรค์โอกาส 59-01926

1461

สร้างสรรค์โอกาส 59-01927

1462

สร้างสรรค์โอกาส 59-01928

1463
1464

สร้างสรรค์โอกาส 59-01930
สร้างสรรค์โอกาส 59-01931

1465

สร้างสรรค์โอกาส 59-01932

1466

สร้างสรรค์โอกาส 59-01933

1467

สร้างสรรค์โอกาส 59-01935

1449
1450
1451
1452

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่บ้านหนองขี้เสียด หมู่ที่ 2 ตําบลปากคม
อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนเทศบาล 1 ตําบลท่าเรือ อําเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 4 ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง
จังหวัดตรัง
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านพุชะนี ตําบลแม่กระบุง อําเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนคุรุสภา ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านแม่ปุ้มสันติสุข
ม.8 ตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านหนองพาบน้ํา หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสะบ้า อําเภอนาโยง
จังหวัดตรัง
ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่
ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านควนแคง หมู่ที่ 3 ตําบลเขาปูน อําเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง
การจัดการขยะในชุมชน บ้านต้นยาง หมู่ 4 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านควนเลียบ ตําบลหนองช้างแล่น
อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหัวนา
ล่าง ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านหัวน้ํา ตําบลแม่มอก อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง
ชุมชนบ้านแม่ฮ่างจัดการขยะ หมู่ที่ 4 ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง

ผู้รับทุน
นางสาวปัทมา สายสอาด

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นางสาวกัญญาวีร์ ปุงบางกะดี่

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุจินต์ สุขสนาน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางนัยนา ใยเยื่อ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางทองใบ มณีฝั้น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญเลิศ ยิ้มสมบุญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายแตม กี่สุ้น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุธาวัลย์ แจ้งประจักษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเปรมจิตร ทองหวาน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางมาริษา บุญทิม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไพฑูรย์ จันทร์โอ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางทิพยวารี คีรีวรรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสายใจ แก้วลาย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

พ.ต.ต.สุธีระ สุดแสวง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายทวี ไทรงาม

บุคคล

15 ก.ย. 59

15 ก.ค. 60

นางเพ็ญศรี เสียงเพราะ
นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นางภูวณีย์ ทับมะลิผล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายหลวง ยะมา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญเรือง สิราซาง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01936
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง ตําบลนาเมืองเพชร
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01937
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านอ่างหิน
ตําบลวังไผ่ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01940
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านพุเตย
ตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01941
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ตําบลหนองบัว
อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01942
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1, 7, 8 และ 10 ตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01943
ท่าประดู่ยุคใหม่ใส่ใจกินผักผลไม้ ตําบลห้วยน้ําขาว อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01944
บ้านสะอาด ปลอดโรค ด้วยสองมือของชุมชน ม.5 บ้านเขาขาว ตําบลเขาคราม อําเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01945
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านรางจิกพัฒนา หมู่ที่ 13 ตําบลหนองขาว
อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01946
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชน หมู่ที่ 9 บ้าน
ด่านสาย ตําบลคลองปาง อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01947
การจัดการขยะเพื่อสังคมสุขภาวะบ้านทุ่งครก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งครก ตําบลคลองพน
อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01949
เด็กนาต๋มนิยมกินผัก ผลไม้ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนบ้านนาต๋ม ตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01950
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านมดตะนอย
ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01951
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนดอนเจดีย์
หมู่ที่1 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01952
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านทรายขาว ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ
จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01953
เด็กยางอ้อยร่วมใจบริโภคผักผลไม้ไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข โรงเรียนบ้านยาง
อ้อย ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01954
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านเทพ
มงคล ตําบลหนองปลาไหล อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01955
การจัดการขยะในชุมชนกวนอู ตําบลห้วยยอด อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01956
เด็กบ้านย่านอุดมยุคใหม่ใส่ใจกินผักผลไม้ ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01957
การจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองยวน ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01958
ครัวเรือนบ้านเขาฝากปลอดโรคด้วยการบริโภคพืชผักปลอดสารเคมี ตําบลคลองยาง
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01959
หนูน้อยวัยใสใส่ใจบริโภคผักผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนนาไผ่งามวิทยา ตําบลเมืองมาย
อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

ผู้รับทุน
นางวิภาภรณ์ ตาเดอิน

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายปราโมทย์ ไพศาลภานุมาศ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายทิวา ปัญญาอินทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

พระมหาณัฏฐพงษ์ วงษ์อุ่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายรภัทกร บัวแก้ว
นายพรศักดิ์ ภูมิภมร

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นางประจิม ฟักทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชิต นมจันทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวรุรีญา ฤทธิเดช

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางนรกมล เครือวงศ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบิสน ทะเลลึก

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญยัง เมี่ยงชม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสัญญา พัฒนศิลป์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิทยา กิติกาศ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาววาสนา จําปานิล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวบารมิตา เหลียวพัฒนพงศ์
นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง
นางสาวสร้อยสุวรรณ พลสังข์
นายสุมิตร หัวแหลม

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1489

1496

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01960
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนตะคร้ําเอน
ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-01961
การจัดการขยะในชุมชนบ้านในลุ่ม หมู่ 3 ตําบลย่านซื่อ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01962
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านไท ต.
คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01963
เด็กนาบ้านไร่วัยใส ใส่ใจบริโภคผัก ผลไม้ เพื่อสุขภาพ โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ตําบล
แม่ถอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01964
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านทุ่ง ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01965
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านท่าคลอง
ตําบลทับปริก อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01966
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อชีวิตปลอดภัยบ้านคลองเขม้า หมู่ที่ 1 บ้านคลองเขม้า ตําบล
คลองเขม้า อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01967
การจัดการขยะในชุมชนบ้านทุ่งจันทร์หอม ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1497

สร้างสรรค์โอกาส 59-01968

1498

สร้างสรรค์โอกาส 59-01969

1499

สร้างสรรค์โอกาส 59-01970

1500

สร้างสรรค์โอกาส 59-01971

1501

สร้างสรรค์โอกาส 59-01972

1502

สร้างสรรค์โอกาส 59-01973

1503

สร้างสรรค์โอกาส 59-01974

1504

สร้างสรรค์โอกาส 59-01975

1505

สร้างสรรค์โอกาส 59-01976

1506
1507

สร้างสรรค์โอกาส 59-01977
สร้างสรรค์โอกาส 59-01978

1508

สร้างสรรค์โอกาส 59-01979

1490
1491
1492
1493
1494
1495

การจัดการขยะในชุมชนบ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ 1 ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหาดยาว ตําบลตลิ่งชัน อําเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง
ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เพื่อสุขภาพเด็กโรงเรียนบ้านเขางาม ตําบลบ้านกลาง
อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
เด็กหาดถั่วสุขภาพดีและน่ารักเพราะกินผักผลไม้ ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระ
ยา จังหวัดกระบี่
เด็กทับพลกินผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านทับพล ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่
บ้านนาในปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ตําบลคลองท่อมใต้ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
5 มหัศจรรย์เส้นทางฝันเด็กอ่าวลึกสุขภาพดี โรงเรียนอ่าวลึก ตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่
เด็กบางครามสุขภาพดีเพราะกินผักผลไม้ ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
การจัดการขยะในชุมชนบ้านมาบบอน ตําบลนาข้าวเสีย อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสู่สังคมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมบ้านทุ่งคา หมู่ที่5 ตําบล
ทรายขาว อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
เด็กคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 กินเป็นเน้นผัก ผลไม้ ตําบลคลองท่อมใต้ อําเภอคลอง
ท่อม จังหวัดกระบี่

ผู้รับทุน
นางเหมียวฟ้า ทรงบุญรอด

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายกฤษฎา เสาะซิ้ว
นายสมหมาย เหมเส็ม

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายสุวิทย์ คุณชัยมัง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางรุจิรา บุญทิพย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิชัย เกิดสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศุภชัย มาศชาย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพรชัย ศรีสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางอําภา เวชวินิจ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายกิจจา อยู่เย็น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพงศธร สกุลมั่งมี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายษณกร พึ่งหล้า

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมนึก ปรีชา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางชดช้อย นวลกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไตรรงค์ ทวีทรัพย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพิชิต สมสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสงัด พงษ์พ้นภัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายทวี หนูนุ่ม
นายประสม คีรีทรัพย์

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายสุชาติ แซ่เตี่ยว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-01980
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านหลังควน
ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01981
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านเขาไม้แก้ว ตําบลเขาคราม อําเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01982
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านนิคมหน้าเขา ตําบลคลองเหนือ
อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01983
เด็กบ้านดินแดงกินเป็นเน้นผัก ผลไม้ โรงเรียนบ้านดินแดง ตําบลดินแดง อําเภอลําทับ
จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01984
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านท่า
พญา ตําบลท่าพญา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01985
ชมรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพชุมชนเมืองเก่าพัฒนา ตําบลกระบี่ใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01986
การจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองบัวน้อย ตําบลหนองตอแป้น อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01987
เด็กเกาะบ้านคลองเตาะ สุขภาพดีตามวิถีกินผักและผลไม้ ตําบลเกาะศรีบอยา อําเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01989
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านควนทองสีห์
หมู่ 6 ตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01990
การจัดการขยะในชุมชนบ้านขุนพัง หมู่ที่ 8 ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-01991
เด็กโคกหาร กินเป็นเน้นผักและผลไม้ โรงเรียนบ้านโคกหาร ตําบลโคกหาร อําเภอเขา
พนม จังหวัดกระบี่
สร้างสรรค์โอกาส 59-01992
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านนอก ตําบลในเตา อําเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01993
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ตําบลกันตังใต้
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-01994
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านห้วยแสง ตําบลภูปอ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01995
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01996
เด็กสามัคน่ารัก ปลูกผักกินเอง โรงเรียนสามัคยาราม ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-01997
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุใน ชุมชนต้นเหรียง ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-01998
การจัดการขยะในชุมชน บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 7 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-01999
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนหน้าตลาด เทศบาลตําบลสิเกา อําเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง

ผู้รับทุน
นายวนันดร อ่อนรู้ที่

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายบุญโชค เอ่งฉ้วน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชูศักดิ์ ราตรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุชาติ สุขไกร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสังเวียน ศรีไตรรัตน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางดวงใจ คงสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมควร ภูแข่งหมอก

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวอรอุมา สาระวารี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไชยชาติ เป้าทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจักรกริช บัวคง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวกรกมล สมผุด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจรูญ ทองบุญแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวปิยพร งามเสริฐ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวคํามล แสนสินธุ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมพร คงดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุนทร รักบํารุง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญชัย บุ่งนาแซง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางอมรศรี ประชุมพันธ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02000
ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหัวลําพู ตําบลป่าระกํา
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-02001
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านน้อย
เจริญหมู่ที่ 8 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02002
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านห้วยแดง ต.กุดหว้า อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02003
สร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านบ่อล้อ หมู่ที่ 7 ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-02004
ส่งเสริมการบริโภคผักไม้เพื่อสุขภาพเด็กในโรงเรียนบ้านคลองแคว ตําบลพรหมโลก
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-02005
คู่บัดดี้ สร้างสุขของผู้สูงอายุที่บ้านท่าลิพง หมู่ที่ 6 ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-02006
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 15 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02007
ผักสวนครัวปลอดสารเคมีวิถีบ้านสาคูใต้ หมู่ที่ 3 ตําบลช้างซ้าย อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-02008
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้าน
หนองห้าง หมู่ 4 ตําบล โนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02009
ผักปลอดสารเคมี ตามวิถีคนไทรขาม ตําบลดอนตะโก อําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-02010
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านโคกยาง ตําบลโคกยาง อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02011
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านม่วงไข่
ตําบลคุ้มเก่า อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02012
สูงวัยบ้านประตูช้างร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-02013
ชุมชนปากนครบนร่วมใจลดภัยอุบัติเหตุ ตําบลปากนคร อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-02014
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม ตําบลหลักเมือง
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02015
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนสว่างกิจวิทยา ตําบล เสาเล้า อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02016
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านนาคู
หมู่ 10 ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02017
งานบุญปลอดเหล้า ชาวบางสะพาน หมู่ที่ 7 ตําบลบางจาก อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-02019
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน บ้านกุดตา
ใกล้ ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้รับทุน
นายสุทัศน์ บุญชัย

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายประเสริฐ ใจเย็น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสวิงรักษ์ วงศรีไข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประพันธ์ บุญพา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสังเวียน แก้วนพ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมพิศ ทองเกตุ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเพ็งจันทร์ แย้มสมัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวีระพงศ์ วิมลทรง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมศักดิ์ ร่องวารี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนรินทร์ พรหมเดช

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพรชัย ดาบทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางกนกนาถ โพธิ์สัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประภาศ พาหนะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสันติ นาดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางกาญจนา วรพันธ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางรัศมี วรสาร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางธัญพร เพชรรัตน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเจริญ วิลาศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1547

1552

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02020
บ้านบ่อโพธิ์ถนนปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบ่อโพธิ์ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์โอกาส 59-02032
คาราวานสวนผักคนเมือง : ร่วมสร้างแปลงผักของเด็กและพื้นที่อาหารเพื่อสุขภาวะ
ของคนเมือง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02033
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 3 ตําบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02034
การจัดการขยะในชุมชนดีบุ หมู่ 5 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02035
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน บ้านหินเทิน
หมู่ที่ 5 ตําบลแสงอรุณ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผักสดหลังบ้าน
อาหารริมรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี)
สร้างสรรค์โอกาส 59-02036
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 1 ตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

1553

สร้างสรรค์โอกาส 59-02037

1554

สร้างสรรค์โอกาส 59-02038

1555

สร้างสรรค์โอกาส 59-02039

1556

สร้างสรรค์โอกาส 59-02040

1557

สร้างสรรค์โอกาส 59-02041

1558

สร้างสรรค์โอกาส 59-02042

1559

สร้างสรรค์โอกาส 59-02043

1560
1561

สร้างสรรค์โอกาส 59-02044
สร้างสรรค์โอกาส 59-02045

1562

สร้างสรรค์โอกาส 59-02046

1563

สร้างสรรค์โอกาส 59-02047

1564

สร้างสรรค์โอกาส 59-02048

1565

สร้างสรรค์โอกาส 59-02049

1566

สร้างสรรค์โอกาส 59-02050

1548
1549
1550
1551

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านดอนจวง
ตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านบางลาง ตําบลบาเจาะ อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา
การผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านตาลแถว หมู่ที่5 ตําบลท่าชัย
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านเขาทอง ตําบลนาทุ่ง อําเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
การจัดการขยะในชุมชนบ้านปากแพรก ตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การจัดการขยะในชุมชนบ้านปากคลอง ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่ที่ 3 บ้านป่ามะม่วง ตําบลวังพิณพาทย์
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
การจัดการขยะในชุมชนบ้านท่าด่าน ตําบลป่างิ้ว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านสาคู ตําบลบาเจาะ อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน วัดธงชัย ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การจัดการขยะในชุมชนบ้านโซกเปือย หมู่ที่ 7 ตําบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนหมู่ที่ 6 บ้าน
วังตามน ตําบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน บ้านหนองหิน
ใน ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา ตําบลศรีนคร
อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ผู้รับทุน
นายสมใจ วรรณมาศ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นางสาววรางคนางค์ นิ้มหัตถา

บุคคล

1 ก.ย. 59

30 ธ.ค. 60

นายบัว คําภู

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุนันท์ โกตัน
นายภัทรดนัย สมศรี

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายปลอม ทับชู

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเสน่ห์ รอดภัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวรอฮานี นาคอ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางรัตนาภรณ์ พลชะนะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจะเรวัต หอมหวล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพงศักดิ์ คําทรัพย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายธีรวัฒน์ ฉัตรธง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบรรเจิด ทิศอุดร
นายมูฮําหมัดบูคอรี มะแอ

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นางสุขุมาลย์ จิตต์การุณย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางละออ เกิดทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายธนัด สอนคํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางก้านแก้ว พิศดาร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพุฒ มาดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 มิ.ย. 60
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ลําดับที่
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02051
การจัดการขยะในชุมชนบ้านไทรย้อย หมู่10 ตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02052
ส่งเสริมบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ตําบลธาร
โต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02053
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร ตําบลอ่าวน้อย
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02054
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านศรีนคร
หมู่ที่ 3 ตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02055
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน บ้านวังไทร
ตําบลวังตะคร้อ อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02056
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน หมู่ 4 บ้านไร่หนองไร่แค ตําบลบ้านหาด
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02057
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ตําบลสะเตง อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02058
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ตําบลบางเค็ม อําเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02059
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนหนองอ้อ ตําบลหนองอ้อ อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02060
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ตําบลหนองตา
แต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02061
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านยะหา ตําบลยะหา อําเภอยะหา
จังหวัดยะลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02062
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02063
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน หมู่ 2 บ้านหนองมะกอก ตําบลวังจันทร์
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02064
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ ตําบลบางพลับ
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02065
สร้างเสริมสุขภาพผู้สุงอายุในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย ตําบลต้นมะม่วง อําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02066
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 3 ตําบลแสงอรุณ อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02067
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนกะตูปะ ตําบล
บันนังสาเรง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02068
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน หมู่ 3 บ้านดอนโตนดพัฒนา ตําบล
เวียงคอย อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02069
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยไผ่ อําเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง

ผู้รับทุน
นายปรีชา เวฬุมาศ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายกิตติ ชิณวงศ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางกิตติมา เย็นกาย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางณัฐณา รุ่งเรือง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอนุสรณ์ มีบุญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเชื้อ จงเจริญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายดุสิต ณ สุวรรณ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพิชัย เรืองวิชา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชนะพล ผูกพัน

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 มิ.ย. 60

นางประยูร เอี่ยมอํานวย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนพปฎล เพชรขวัญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวิลาวัลย์ วิเชียร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางพิทยาภรณ์ ชมยิ่ง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศราวุธ ดีชัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางอารีย์ สมสู่

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนุกูล บุญส่ง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนะห์นูดิง มะสารี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวอลิศา วันดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางส้มลิ้ม จันทํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1586

1598

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02070
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02072
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านดอนคู่นอก ตําบลหนองขนาน
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02073
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้านโคบึง
หมู่ที่ 4 ตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02074
การจัดการขยะในชุมชนหัวทุ่ง ทุ่งพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 8 หมู่บ้านหนองแขม ตําบลท่ายาง
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02075
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดน้ําอาบ ตําบลอินทประมูล
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02076
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบางระกํา
ตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02077
การจัดการขยะในชุมชนบ้านลิ้นช้าง ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02078
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02079
การจัดการขยะในชุมชนบ้านตาล ตําบลทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02080
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดทางพระ ตําบลทางพระ อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02081
การจัดการขยะในชุมชน หมู่ 4 บ้านหนองเขื่อน ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02082
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 9 ตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02083
การจัดการขยะในชุมชนบ้านนากระแสน ตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1599

สร้างสรรค์โอกาส 59-02084

1600

สร้างสรรค์โอกาส 59-02085

1601

สร้างสรรค์โอกาส 59-02086

1602

สร้างสรรค์โอกาส 59-02087

1603

สร้างสรรค์โอกาส 59-02088

1604

สร้างสรรค์โอกาส 59-02089

1605

สร้างสรรค์โอกาส 59-02090

1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโฎรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ ตําบลราชสถิตย์
อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านกลาง
พัฒนา ตําบลท่าแร้งออก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)
ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบือดอง
ตําบลเนินงาม จังหวัดยะลา
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านดอนแหลมใหญ่ ตําบลธงชัย
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน หมู่ 2 เขา
ย้อยบ้านบน ตําบลเขาย้อย อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนตีบุ (โต๊ะแย๊ะ)
ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผู้รับทุน
นายสุทธิ ประมงวัฒนา

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายอนุพันธุ์ อักโขพันธุ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมนตรี สารีกิจ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบรรจบ ศรีสวัสดิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายรุ่งโรจน์ โกสยะมาศ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวจารุวรรณ หล่อสุวรรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวจิรัศยา บุญคน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ด.ต.ธนู กันเจียก

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเรณู ศรีสว่าง
นายวิชา จิตชืน่

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นางปนิดา มูลนานัด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ร.ต.ต.รัฐพล ทวีคูณ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายฉลอง พลับทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวกาญจนา ใจยืน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประเสริฐ สืบสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายหิรัญ งอกกําไร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวรอฮานา สุโกะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเฉลียว แพใหญ่

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวจันทร์เพ็ญ คูประสิทธิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวาฮะ ดีมูเล๊ะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1606

1613

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02091
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านห้วยข้อง ตําบลห้วยข้อง
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02092
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านแบหอ
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02093
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนหมู่ที่ 4 บ้าน
ไร่ปึก ตําบลท่าช้าง อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02095
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน หนองตาฉาว ตําบลเขากระปุก
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02096
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านท่าทุ่ง
แฝก ตําบลท่าคอย อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02097
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02098
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านกระป๋อง
ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02099
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนมะลิสัมพันธ์ ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

1614
1615

สร้างสรรค์โอกาส 59-02100
สร้างสรรค์โอกาส 59-02101

1616

สร้างสรรค์โอกาส 59-02102

1617

สร้างสรรค์โอกาส 59-02103

1618

สร้างสรรค์โอกาส 59-02104

1619

สร้างสรรค์โอกาส 59-02105

1620

สร้างสรรค์โอกาส 59-02107

1621

สร้างสรรค์โอกาส 59-02108

1622

สร้างสรรค์โอกาส 59-02109

1623

สร้างสรรค์โอกาส 59-02111

1624

สร้างสรรค์โอกาส 59-02112

1607
1608
1609
1610
1611
1612

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลยุโป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนตูกู ตําบล
ยะต๊ะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านปุโรง
ตําบลปุโรง อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนคูหามุข ตําบลสะเตง อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนรานอ ตําบลกรงปินัง อําเภอกรงปินัง
จังหวัดยะลา
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านเบอเส้ง ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนตันหยงกาลอ หมู่ที่ 1 ตําบลบาโงย
ซิแน อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
การลด ละ เลิกเครืฎองดื
่ ่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านบาเฆ็ง ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ตําบลหนองปลา
ไหล อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน)
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านคชศิลา ตําบลบาละ อําเภอกาบัง
จังหวัดยะลา
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ตําบลคีรีเขต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา

ผู้รับทุน
นางพรทิพย์ คําเขียน

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายอภิสิทธิ์ ดือราแม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายละออ สมบุญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไพโรจน์ เจริญยิ่ง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาววลัยลักษณ์ รุ่งเรือง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางฉวีวรรณ นิกาหลี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุภาสินี คิมหันต์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางอัญชลี คงศรีเจริญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอั้น แววทองคํา
นางสาวนูรีซัน โซ๊ะบารู

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายมะอูเซ็ง ปูมูลูกือจิ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางกรองทิพย์ รัตนมุสิก

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอนันต์ มูเซะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวจิตรา เจะเตะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมูฮํามัด สูแป

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวฟาตีเม๊าะ เจะนิ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนพพงศ์ เพิ่มสวัสดิ์ชัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุดา รองสกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวนุวภา แก้วแก่นเพชร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02114
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ตําบลท่าไม้รวก
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02115
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน วัดโสภา ตําบลโพประจักษ์ อําเภอ
ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02116
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02117
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02118
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02120
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 6 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02121
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดสาธุการาม ตําบลท่าข้าม อําเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02122
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านสี่เหลี่ยม ตําบลบางระจัน อําเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02123
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ตําบลสองพี่น้อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

1634

สร้างสรรค์โอกาส 59-02124

1635

สร้างสรรค์โอกาส 59-02125

1636

สร้างสรรค์โอกาส 59-02126

1637

สร้างสรรค์โอกาส 59-02127

1638

สร้างสรรค์โอกาส 59-02128

1639

สร้างสรรค์โอกาส 59-02129

1640

สร้างสรรค์โอกาส 59-02130

1641

สร้างสรรค์โอกาส 59-02131

1642

สร้างสรรค์โอกาส 59-02132

1643

สร้างสรรค์โอกาส 59-02133

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนวิหารขาว
ตําบลวิหารขาว อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านลาว ตําบลเทวราช อําเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่2 ตําบลพิกุลทอง อําเภอท่าช้าง จังหวัด
สิงห์บุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร)
ตําบลบางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านม่วงหมู่
ตําบลม่วงหมู่ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่7 ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดถอนสมอ ตําบลถอนสมอ
อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชน บ้านโรงนา
หมู่ที่6 ตําบลมหาดไทย อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหางปาง
บ้านไร่ ตําบลโพกรวม อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดท่าชุมนุม ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

ผู้รับทุน
นายสมชาย ไชยต่อเขตต์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายสิงห์ชัย แพรเจริญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวกมลพร หมอโอสถ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายปัญญา ฉัตรวชิระวงษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสายชล ฉิมพาลี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวิลัย พานยก
นายทองดี เมืองเจริญ

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายสง่า บุตรนิล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมหมาย อ่วมอินจันทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

พันตรีวิเชียร นาคสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายทรงยศ มะกรูดทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายฉัตรชัย ต๊ะปินตา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุรพล แทนเต

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางลาวัลย์ ทองปุสสะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสมพร โพธิ์ศรีนาค

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประสงค์ สังข์ทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางมุกดา แสงระยับ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางจริยา แจ้งสว่าง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสารี่ คงอ่อน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1644

1649

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02134
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ)
ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02135
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลโพทะเล อําเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02136
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านหอคอย ตําบลคอทราย อําเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02137
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหนอง
สองตอน (ยางห้าร้อย) ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02138
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดโพรงงู ตําบลเขาย่า อําเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02139
จัดการขยะในชุมชนปู่ดอกปู่แก้ว ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

1650

สร้างสรรค์โอกาส 59-02140

1651

สร้างสรรค์โอกาส 59-02141

1652

สร้างสรรค์โอกาส 59-02142

1653

สร้างสรรค์โอกาส 59-02143

1654

สร้างสรรค์โอกาส 59-02144

1655

สร้างสรรค์โอกาส 59-02145

1656

สร้างสรรค์โอกาส 59-02146

1657

สร้างสรรค์โอกาส 59-02147

1658

สร้างสรรค์โอกาส 59-02148

1659

สร้างสรรค์โอกาส 59-02149

1660

สร้างสรรค์โอกาส 59-02150

1661

สร้างสรรค์โอกาส 59-02151

1662

สร้างสรรค์โอกาส 59-02152

1645
1646
1647
1648

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่6 ตําบลสระแจง อําเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนรางฉนวน ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดร่มเมือง ตําบลอ่างทอง อําเภอ
ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่7 ตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านมะขาม ตําบลไผ่จําศีล อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 5 ตําบลน้ําตาล อําเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลตลาดใหม่ อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
การจัดการขยะในชุมชนวัดอุดมวราราม ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์
บํารุง) ตําบลมหาดไทย อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนหนองหาด
ตําบลราชสถิตย์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
การจัดการขยะในชุมชน บ้านลําเหนือ ตําบลโพธิ์ชัย อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้รับทุน
นายระพิน ชูทอง

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายสมเกียรติ มณีย้อย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายทนง คุ้มชะนุช

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางปัญญา หอมชื่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเขมอัตต์ ทองเพชร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไพศาล ลีสุวรรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชวลิต โตอ่อน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางธิติยา ชุติพันธุ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุทธิพงษ์ ขอพึ่ง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมบัติ เรืองทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางศุลีพร จันท์จารุภรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพิทักษ์ คงฉวี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมัย เกตุแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวจําปา บุหงางาม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายแสง คงแจ่ม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายดํารงค์ ทองคําชู

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวเพ็ญศรี สุขขุม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสีนวล บุญประเสริฐ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านท้ายตาล นายไวทยวิชญ์ หอมชะเอม
หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านรี อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
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ลําดับที่
1663

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02153
การจัดการขยะในชุมชนวัดล่องกะเบา ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายสมยศ สังสอาด

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

1664

สร้างสรรค์โอกาส 59-02154

นายธํารงค์ เพชรโชติ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1665

สร้างสรรค์โอกาส 59-02155

พ.ท.สมบัติ ระรวยทรง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1666

สร้างสรรค์โอกาส 59-02156

นายวิเชียร รอดเนียม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1667
1668

สร้างสรรค์โอกาส 59-02157
สร้างสรรค์โอกาส 59-02158

นายมนัส สุขประเสริฐ
นางดัชนี ปานหัวไผ่

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

1669

สร้างสรรค์โอกาส 59-02159

นายกระจ่าง นุ่นดํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1670
1671

สร้างสรรค์โอกาส 59-02160
สร้างสรรค์โอกาส 59-02161

นายประภากร ปานสุนทร
นางเสาวนีย์ ทองเสวต

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

1672

สร้างสรรค์โอกาส 59-02162

นายสําราญ ชูเนตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1673

สร้างสรรค์โอกาส 59-02163

นายนัตพงศ์ รักนิ่ม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1674

สร้างสรรค์โอกาส 59-02164

นายชะดิ้น จันสุกสี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1675

สร้างสรรค์โอกาส 59-02165

นางบังอร ระย้าย้อย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1676

สร้างสรรค์โอกาส 59-02167

ร.ต.สุเทพ บุญชู

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1677

สร้างสรรค์โอกาส 59-02168

นางประภา พวงดอกไม้

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1678

สร้างสรรค์โอกาส 59-02169

นายดํารง ทองบุญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1679

สร้างสรรค์โอกาส 59-02170

นายศิลป์ชัย คํายวง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1680

สร้างสรรค์โอกาส 59-02171

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1681

สร้างสรรค์โอกาส 59-02172

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1682

สร้างสรรค์โอกาส 59-02173

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านป่าไสออก
ตําบลกงหรา อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
การจัดการขยะในชุมชน วัดสังฆราชาวาส ตําบลบางพุทรา อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านในควน ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกง
หรา จังหวัดพัทลุง
สร้างเสริมผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่1 ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านไผ่ดํา
ตําบลโรงช้าง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านควนคง หมู่ที่ 14 ตําบลตํานาน
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
การจัดการขยะในชุมชน ชุมชนวัดเสฐียร เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านปากแรต
ตําบลห้วยชัน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
ตําบลบ้านจ่า อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านคลองใหญ่ ตําบลเกาะเต่า
อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านสมัคร
เหนือ หมู่ที่8 ตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดประสาท ตําบลพระงาม อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านนาท่อม ตําบลนาท่อม อําเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง
การจัดการขยะในชุมชนบ้านดอนตัน หมู่ที่4 ตําบลศรีภูมิ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตําบลเกาะเต่า อําเภอป่า
นางขนิษฐา ปานแก้ว
พะยอม จังหวัดพัทลุง
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เอื้ออาทรรังสิตคลอง 10/2 ตําบลบึงสนั่น อําเภอ นางวิภา สังข์ป่า
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านม่วงทวน ตําบลหารเทา อําเภอปาก
นายมะยูโส๊ะ มิง
พะยูน จังหวัดพัทลุง
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ลําดับที่
1683

ผู้รับทุน
นางสาวละเอียด ยามเย็น

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

1684

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02174
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านบึงปลาร้า ตําบลศาลาครุ อําเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02175
การจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองแดง ตําบลหนองแดง อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

นายอินส่อง แสงน้อย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1685

สร้างสรรค์โอกาส 59-02176

นางสาวอรนิชาภา สารสุวรรณ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1686

สร้างสรรค์โอกาส 59-02177

นางคําเวียง ศรีเพชร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1687

สร้างสรรค์โอกาส 59-02178

นายวีระพันธ์ วรรณวัต

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1688

สร้างสรรค์โอกาส 59-02179

นายเสาร์ ึคํามูลอินทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1689

สร้างสรรค์โอกาส 59-02180

นายธานินทร์ ชลิงสุ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1690

สร้างสรรค์โอกาส 59-02181

นางสาวทศวัน วิรชา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1691

สร้างสรรค์โอกาส 59-02182

นายบุญนัก จ่าแสน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1692

สร้างสรรค์โอกาส 59-02183

นายพูนศักดิ์ พรรณศิลป์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1693

สร้างสรรค์โอกาส 59-02184

นายไสว สุโพธ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1694

สร้างสรรค์โอกาส 59-02186

นางปัญญา อยู่สกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1695

สร้างสรรค์โอกาส 59-02187

นางจริยา สายเงิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1696

สร้างสรรค์โอกาส 59-02188

นางหนูแปลง ศรีวะรมย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1697

สร้างสรรค์โอกาส 59-02189

นายเสกสถิตย์ ทารินทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1698

สร้างสรรค์โอกาส 59-02190

นายเฉลิมพร ลายมุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1699

สร้างสรรค์โอกาส 59-02191

นายณรงค์ โตใหญ่

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1700

สร้างสรรค์โอกาส 59-02192

นายสัญชัย ช่องวารินทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1701

สร้างสรรค์โอกาส 59-02193

นายวิชาญ กันทะยา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านสหกรณ์พัฒนา ตําบลนพรัตน์
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านม่วงใหม่ ตําบลนาปัง อําเภอภู
เพียง จังหวัดน่าน
การจัดการขยะในชุมชนบ้านราษฎร์สามัคคี ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน อยู่เจริญ1 ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้านเมือง
ประชา หมู่ที่ 10 ตําบลบางคูวัด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนทุ่งศรีทอง ตําบลทุ่งศรีทอง อําเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนหมู่ที่1 บ้านมณีรินทร์ 345 ตําบลบาง
คูวัดอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบ้านเมืองแก้ว ตําบลหนองหิน อําเภอเมือง
สรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้าน
มะขามป้อม ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน หมู่ที่3 บ้านแสงมณี ตําบลบึงบา
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านอุ่มเม่าเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านอุ่มเม่าใต้ หมู่ที่ 12
ตําบลอุ่มเม่า อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหนอง
เต่า หมู่ที่3 ตําบลม่วงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้าน
เจริญทรัพย์ซิตี้ 2 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัตเหตุในชุมชน ธาตุ ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านเก่าน้อย
ตําบลไพศาล อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหนอง
เจริญ หมู่ 16 ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
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ลําดับที่
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02194
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบึงพัฒนา
ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02195
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 1 บ้านป่าแถม หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองหิน อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างสรรค์โอกาส 59-02197
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนน้ําแก่นเหนือ
ม.1 ตําบลน้ําแก่น อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02198
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านศิลาเลข
หมู่ที่ 3 ตําบลพนมไพร อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างสรรค์โอกาส 59-02199
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน บ้านน้ําปั้ว
หมู่ที่ 3 ตําบลน้ําปั้ว อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02200
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้านคลอง
โกลน ตําบลบางพูด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02201
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านดอกแก้ว ตําบลบึงงาม อําเภอ
ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างสรรค์โอกาส 59-02202
เด็กดีกินผัก เด็กน่ารักกินผลไม้เพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ตําบลปาฝา
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างสรรค์โอกาส 59-02203
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านพืช
อุดม ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02204
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านป่าฝางสามัคคี หมู่ที่ 13 ตําบลบ่อสวก
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02205
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านฮ่องทราย ตําบลกําแพง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างสรรค์โอกาส 59-02206
การจัดการขยะในชุมชนคลองบางหลวงไหว้พระ ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02207
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง (ศิริราษฎร์
บูรณะ) ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนเจริญดีวิทยา ตําบลลําลูกกา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02208
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02209
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียง
สา จังหวัดน่าน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02211
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านห้วยคา ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02212
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดทศทิศ ตําบลบึงทองหลาง
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02214
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านข่อยเมืองแก้ว ตําบลหนองหิน
อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างสรรค์โอกาส 59-02215
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ตําบลกําแพง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้รับทุน
นางบังเอิญ กาพล

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายถวัลย์ คูณไทยสงค์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเอนก อนันต๊ะยศ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุวรรณ นักลํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวัลลภ สว่างเถื่อน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเชี่ยวชาญ พันโภคา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชัยพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุมาลี จั่นช้าง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไล อลินตา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเสน่ห์ เสาวพันธ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายธีระชัย ศิลาขาว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายถาวร ประเสริฐสังข์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเกรียงไกร อาจเวทย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประภาส การินทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไพบูลย์ มงคลฤกษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมเดช วรศิริ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิเชียร กันหาจันทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบัณฑิตย์ ทุมเทียง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1721

1727

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02216
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนค่ายทหาร
(คุ้มนาคา) ตําบลท่าเสา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02217
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดศิริจันทาราม ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02218
การจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่าขุมมัน ตําบลผาน้ําย้อย อําเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด
สร้างสรรค์โอกาส 59-02219
การจัดการขยะในชุมชน สร้างสรรค์นครรังสิต ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02220
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานประเพณี บ้านโคกเลาะ ตําบล
หนองพอก อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างสรรค์โอกาส 59-02221
การจัดการขยะในชุมชนบ้านโผลงโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ตําบลโต๊ะเด็ง อําเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
สร้างสรรค์โอกาส 59-02222
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่4 ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

1728

สร้างสรรค์โอกาส 59-02223

1729

สร้างสรรค์โอกาส 59-02224

1730

สร้างสรรค์โอกาส 59-02225

1731

สร้างสรรค์โอกาส 59-02226

1732

สร้างสรรค์โอกาส 59-02227

1733

สร้างสรรค์โอกาส 59-02228

1734
1735

สร้างสรรค์โอกาส 59-02229
สร้างสรรค์โอกาส 59-02230

1736

สร้างสรรค์โอกาส 59-02231

1737

สร้างสรรค์โอกาส 59-02232

1738

สร้างสรรค์โอกาส 59-02233

1739
1740

1722
1723
1724
1725
1726

ผู้รับทุน
จ.ส.อ.บุญลือ ละเขียว

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายพงศ์สรณ์ วัฒโนชานนท์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุพจน์ ชุมพล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิเชียร ศรีสวัสดิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายลม สมหวัง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมะนอ สาและ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายแสวง ใจเดช

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวรดี นฤมิตสุธน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมารูเด็ง มามะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนิอุสมาน กูโน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายรุสดี มามะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสอฮาบุดดีน อีซอ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายลุกมาน มามะ
นางสาวมาลี สีแก้วเขียว

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายมิตร หะยีหามะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอับดุลลาเต๊ะ กามาเซะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวันนา ปุ๋ยชุมผล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

สร้างสรรค์โอกาส 59-02234

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านสะปอม ตําบลไพรวัน อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดนิเทศน์ ตําบลพืชอุดม อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การจัดการขยะในชุมชนบ้านไอจือเราะ หมู่ที่ 5 ตําบลมาโมง อําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส
การจัดการขยะในชุมชนบ้านไอร์ปูลง หมู่ที่ 7 ตําบลมาโมง อําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนโคกสยา
ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านเขา
ตันหยง เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
การจัดการขยะในชุมชนปอเนาะ ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 2 ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ ตําบลโคกเคียน
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบลูกาฮีเล
ตะวันตก ตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนหมู่ที่ 4 บ้าน
ทุ่งฝ้าย ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่6 ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นายบรอเฮง แวนาแว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

สร้างสรรค์โอกาส 59-02235

พัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง

นางสาวสิพร สันนิธิกุล

บุคคล

1 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60
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ลําดับที่
1741

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02236
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ตําบลไทรม้า อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้รับทุน
นางรื่นจิตร ทุ่งสะโร

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

1742

สร้างสรรค์โอกาส 59-02238

นายสุนทร ประชารุง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1743

สร้างสรรค์โอกาส 59-02239

นายมนัส ผลพิบูลย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1744

สร้างสรรค์โอกาส 59-02240

นายบุญธรรม โพธิ์สร้อย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1745

สร้างสรรค์โอกาส 59-02241

นายธนิต สันติสุนทรกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1746

สร้างสรรค์โอกาส 59-02242

นางจิราภรณ์ บุญไกรสร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1747
1748

สร้างสรรค์โอกาส 59-02243
สร้างสรรค์โอกาส 59-02244

นางสาวบุญส่ง สุภานนทเดชากุล
นายสิทธิชัย โลศิริ

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

1749

สร้างสรรค์โอกาส 59-02245

นางวันดี เนียมแสง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1750

สร้างสรรค์โอกาส 59-02246

นางสาววัฒนา เอมเสม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1751

สร้างสรรค์โอกาส 59-02247

นางอรัญญา อุดมศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1752

สร้างสรรค์โอกาส 59-02248

นางปวินันท์ จินดาวัฒน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1753
1754

สร้างสรรค์โอกาส 59-02249
สร้างสรรค์โอกาส 59-02250

นายสงคราม นาควัชระ
นายศุภกฤษ ไชยศร

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

1755

สร้างสรรค์โอกาส 59-02251

นางสาวสุวรรณี ถนัดกิจ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1756

สร้างสรรค์โอกาส 59-02252

นางวันเพ็ญ บุญจํานงค์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1757

สร้างสรรค์โอกาส 59-02253

นางสาวทิศา เข็มใหญ่

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1758

สร้างสรรค์โอกาส 59-02254

พ.อ.อนุมัติ อินสว่าง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1759

สร้างสรรค์โอกาส 59-02255

นางสาวสุวัชรา รัตนเรียงราย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1760

สร้างสรรค์โอกาส 59-02256

นายประสิทธิ์ สิงห์งาม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดอินทร์ ตําบลเสาธงหิน อําเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 6 ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์
บํารุง)ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านศุภากร หมู่ที่ 11 ตําบลไทรน้อย อําเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปก
ฤต)ตําบลบ้านใหม่ อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
การจัดการขยะในชุมชน ซอย6 ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
ตําบลบางรักใหญ่ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
การจัดการขยะในชุมชน วัดสุนทรธรรมิการาม ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านนาหลวง
ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนรัตนบัณฑิต ตําบลบางสีทอง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนหมู่บ้าน
รัตนาธิเบศร์ ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
การจัดการขยะในชุมชน วัดน้อย ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน วัดตาล ตําบลบางตะไนย์ อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านดอน
ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนลานทอง ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านสี่แยกคลองโยง ตําบลบางใหญ่
อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านบางนาง
เกริก ตําบลบางกร่าง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านวัดเกด ตําบลวัดชลอ อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี)ตําบล
รัตนวารี อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
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ลําดับที่
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02257
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02258
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนหมู่ที่ 14 ตําบลบางบัวทอง อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02259
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน วัดโตนด ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02260
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน วัดป่าเรไร ตําบลบางศรีเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02261
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บางรักน้อย ตําบลบางรักน้อย อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02262
ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ศิริชัยพัฒนา ตําบลบางเขน อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02263
ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้านร่องตาที หมู่ที่6 ตําบลลานสัก อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02264
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ป่าสัก ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02265
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านหนองแก ตําบลหนองพังค่า
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02266
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านเขาปฐวี ตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02267
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง ตําบลหูช้าง อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02268
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน สุขสวัสดิ์ ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02269
การจัดการขยะในชุมชน บ้านเกาะอีเพลิน ตําบลหนองยาง อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02270
การจัดการขยะในชุมชน 1 ร่วมใจพัฒนา บ้านปากเหมือง ตําบลลานสัก อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02271
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไทยอีสาน ตําบลลานสัก อําเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02272
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองยาง อําเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02273
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา ตําบล
ทองหลาง อําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02274
การจัดการขยะในบ้านนาโส่ หมู่ที่ 1 ตําบลนาโส่ อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
การจัดการขยะในชุมชนบ้านคําครตา หมู่ ๙ ตําบลดงมะไฟ อําเภอทรายมูล จังหวัด
สร้างสรรค์โอกาส 59-02275
ยโสธร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02276
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านโคกหม้อ ตําบลหนองกระทุ่ม
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ผู้รับทุน
นางกรปภา มาริศรี

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นางอารีย์ ณรงค์น้อย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวอําพร พูลเอี่ยม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายณรงค์ศักดิ์ มณฑา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมานัส เดชจร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมจิตต์ วุฒิสุทธิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจรูญ อาจอํานวย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวัฒนะ มูลสาร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางนฤมล ชูประเสริฐ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสงัด มานะการ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสนอง มารยาท

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมานิต วะราหะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางลําใย อินทรโชติ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวิเชียร กุสุโมทย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเวชกานต์ โสดากุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายปรีชา ศิลป์สมบูรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางกัญญาพัชร์ วรากุลเรืองฤทธิ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสําอาง มุละสิวะ
นางพูลทรัพย์ ทองเภา

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายบริสุทธิ์ นะวะมวัฒน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1781
1782

1788

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02277
การจัดการขยะในบ้านหนองแคน ตําบลหนองหมี อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02278
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน บ้านเนินก้าว ตําบลสว่างอารมณ์
อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02279
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านท่าตาเสือ ตําบลวัดขวาง อําเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02280
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่5 ตําบลโนนเปือย อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02281
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลดงมะไฟ อําเภอทรายมูล จังหวัด
ยโสธร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02282
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองอาสา ตําบลเมืองการุ้ง
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02283
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองขุย ตําบลหนองกระทุ่ม
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02284
การจัดการขยะในชุมชนซอย 6 พัฒนา ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

1789

สร้างสรรค์โอกาส 59-02285

1790

สร้างสรรค์โอกาส 59-02286

1791

สร้างสรรค์โอกาส 59-02287

1792

สร้างสรรค์โอกาส 59-02288

1793

สร้างสรรค์โอกาส 59-02289

1794

สร้างสรรค์โอกาส 59-02290

1795

สร้างสรรค์โอกาส 59-02291

1796

สร้างสรรค์โอกาส 59-02292

1797

สร้างสรรค์โอกาส 59-02293

1798

สร้างสรรค์โอกาส 59-02294

1799

สร้างสรรค์โอกาส 59-02295

1800

สร้างสรรค์โอกาส 59-02296

1783
1784
1785
1786
1787

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน บ้านนาเวียง
น้อย หมู่ที่ 6 ตําบลนาเวียง อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
การจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองในดง หมู่ 4 ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัด
พิจิตร
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านกุดแดง ตําบลนาโส อําเภอกุด
ชุม จังหวัดยโสธร
สร้ฎางเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ตําบลโนนเปือย อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน บ้านน้ําวิ่ง ตําบลทุ่งนางงาม
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านเนิน
สะอาด หมู่ 11 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน วัดหนองยาง ตําบลหนองยาง
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกําแมด หมู่ที่ 16 ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนหมู่ที่ 12
บ้านหนองกระเบา ตําบล ทุ่งใหญ่ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
การจัดการขยะในชุมชนบ้านม่วง ม.5 ตําบลนาแก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดหนองมะกอก ตําบลหนอง
นางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งมน
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ผู้รับทุน
นายถวาย สุขบัติ
นายกําจัด กมลมาลย์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายกาเรียน พรมอยู่

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอุดร วโรรส

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญส่ง เศษสี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศราวุฒิ จํารัสภูมิ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประชา ทองคําขาว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวราตรี นิ่มนุช

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายถนัด ศรีสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสันติ แช่มมี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายธนภัทร น้อยมาลา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเสมอ มาลัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางจันทร์จิรา บุญมี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางทองย้อย วงศ์สุวรรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายทรงยศ ยิ้มหนองเต่า

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางคําพร กองศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมพร ทองคําดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญเลี้ยง จันทรส

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางนงนุช ใยหวัง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอาณัติ ศรีเธาว์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02297
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านหนองไผ่
ล้อม หมู่ 12 ตําบลสามง่าม อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02298
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ฎเพื่อสุขภาพในโรงเรียนสุขเกษม ตําบลโนนเปือย อําเภอ
กุดชุม จังหวัดยโสธร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02299
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านวังขาหยั่ง
หมู่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02300
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน บ้าน
เกาะลาว หมู่ 6 ตําบลคลองคะเชนทร์ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02301
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชน บ้านหนอง
มะกอก ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02302
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนหมู่ 4 บ้านต
ลุกหมู ตําบลหนองกลางดง อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02303
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหนอง
ศาลา ม.17 ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02304
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านท่าคล้อ
หมู่ 5 ตําบลท่าเยี่ยม อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02305
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองตะแบก ตําบลทะนง
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02306
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชน บ้านหนองโรง
ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02307
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านกุดกว้าง ตําบลดงมะไฟ อําเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02308
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหนอง
กระทุ่ม ตําบลหนองยาง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02309
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านสร้อย
หมู่ที่ 18 ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02310
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02311
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหนอง
แขม ตําบลประดู่ยืน อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02312
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02313
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านท่าฬ่อใต้ ตําบลท่าฬ่อ อําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02314
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านจาน่ลาน
หมู่ที่ 1 ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02315
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนดงแขวน
ตําบลสว่างอารมณ์ อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ผู้รับทุน
นางสาวธนพร บุญคํา

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายพิชัย นะธิศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเชาว์ แย้มนัดดา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวภุมรี แสนเสนาะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายรพีรัฐ ถิระการ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางมณเฑียร มุธิตา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญมี เทียมทัศน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางนัฎฐพร เกศดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ว่าที่ ร.ต.หญิงธนันพัชร อัมรนันท์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชุมพร แสงสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสาคร อําภา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไสว โมขศักดิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจํานงค์ พรมจิ๋ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางจุฬาลักษณ์ ผาทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศักดิ์ ทองหมื่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเจิม ทิมหงิม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพรทวี บริสุทธิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวัชรเสถียร ว่องวิการณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02316
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้านสุขเสถียร หมู่ที่ 10 ตําบลลานสัก
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02317
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านโนนกุง
ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02318
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านดอนว่าน
ม.9 ตําบลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02319
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านหัวนา ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02320
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านโคก
จักจั่น ตําบลคําเขื่อนแก้ว อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02321
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านธาตุสันติธรรม หมู่ที่ 3 ตําบลพระธาตุขิงแกง
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02322
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านป่าแดง ตําบลจอมหมอกแก้ว
อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02323
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านปทุมแก้ว
ม.๔ ตําบลพระเหลา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02324
การจัดการขยะในชุมชนบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 11 ตําบลไม้กลอน อําเภอพนา จังหวัด
อํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02325
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บ้านห้วยทมน้อย หมู่ที่ 11 ตําบลป่าก่อ อําเภอชานุ
มาน จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02326
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ชุมชนสันโค้งหลวง หมู่ที่14 ตําบลรอบเวียง อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02327
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านถ้ําผาลาด ตําบลแม่ลาว อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02328
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 2 ตําบลไม้กลอน
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02329
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงสูงอายุในชุมชนบ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 1 ตําบลสร้างถ่อน้อย
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านพุทธรักษา ตําบลโคกก่ง อําเภอ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02330
ชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02331
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่6 ตําบลโป่งแพร่ อําเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02332
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านกว้าน
เหนือ ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02333
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านดอนม่วงหมู่ที่6 ตําบลไม้กลอน อําเภอพนา
จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02334
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านพนานต์ หมู่ที่ 1 ตําบลพระเหลา อําเภอพนา
จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02335
การจัดการขยะในชุมชน บ้านห้วยส้าน ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ผู้รับทุน
นางมะลิวัลย์ ลิทเทิ้ล

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายศุภโชค ฝ่ายบุตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุดใจ วามะลุน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอนิรุตติ์ ชัยกูล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายแสวง อินทร์ใหญ่

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายขจร ชาวน่าน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอดุลย์ หารเพชร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพรมมา มั่นใจ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชนะจิตร กุมภิโร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจิตต์ บุญสอาด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

น.ท.ทองแถม พุ่มหมื่นไวย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิสิทธิ์ วงศ์ชัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายโอภาส สาระดํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายณัฐพัฒน์ มีสัตย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเอกพงษ์ ตระทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางชนาภา วงค์กาวิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชุมพล ชื่นวงศ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชัยศรี บุญมี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเพชรา รู้ข่าว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศุภิสินธ์ นุเว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1840

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

1841

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02336
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนคําเดือย ตําบลคําเขื่อนแก้ว อําเภอ
นายชัยศักดิ์ เคนอ่อน
ชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02337
การจัดการขยะในชุมชนบ้านสันขี้เหล็ก ตําบลป่าแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นายประพันธ์ แก้วมณี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1842

สร้างสรรค์โอกาส 59-02338

นางสมหวัง อุดมพันธ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1843

สร้างสรรค์โอกาส 59-02339

นายเกษมสันต์ ช่างสาร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1844

สร้างสรรค์โอกาส 59-02340

นายจรัส ไชยรักษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1845
1846

สร้างสรรค์โอกาส 59-02341
สร้างสรรค์โอกาส 59-02342

นายบุญหลง ร่องอ้อ
นายศุภกิจ นวนพนัส

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

1847

สร้างสรรค์โอกาส 59-02343

นายจูมคํา ศรีชาเชษฐ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1848

สร้างสรรค์โอกาส 59-02344

นายอินจันทร์ แสงดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1849

สร้างสรรค์โอกาส 59-02345

นายประสิทธิ์ เจริญวงศ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1850

สร้างสรรค์โอกาส 59-02346

นายดํารง ยะมงคล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1851

สร้างสรรค์โอกาส 59-02347

นางดวงเดือน ปัดสําราญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1852

สร้างสรรค์โอกาส 59-02348

นายประเวศ ดานุวงษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1853

สร้างสรรค์โอกาส 59-02349

นายสมัย สุขยิ่ง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1854

สร้างสรรค์โอกาส 59-02350

นายอุดร รู้ยาม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1855

สร้างสรรค์โอกาส 59-02351

นายเอกรัตน์ กันทะเนตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1856

สร้างสรรค์โอกาส 59-02352

นายสุพรรณ หอมจําปา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1857

สร้างสรรค์โอกาส 59-02353

นายปุญญสิทธิ์ วีระชัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1858
1859

สร้างสรรค์โอกาส 59-02355
สร้างสรรค์โอกาส 59-02356

นายมิตร ขัดคํากอง
นายปัน สุไว

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านพนา หมู่ที่ 8 ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัด
อํานาจเจริญ
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านทุ่งเจริญ ตําบลบ้านมาง อําเภอ
เชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง ตําบลจานลาน
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ
การจัดการขยะในชุมชนบ้านขัวตาด ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
การจัดการขยะในชุมชน บ้านโพธนาราม หมู่ที่8 ตําบลสันทราย อําเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1,5,6,9,13 ตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน
จังหวัดอํานาจเจริญ
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านห้วยลึก ตําบลบ้านตุ่น อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 ตําบล
ชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
การจัดการขยะในชุมชนบ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ตําบลป่าสัก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ ๑ ตําบลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน จังหวัด
อํานาจเจริญ
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านหัวขัว หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ใส อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์)
ตําบลป่าตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านแบ่ง ตําบลงิม อําเภอปง
จังหวัดพะเยา
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ตําบลโคกสาร
อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
การลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านวังขอนแดน หมู่ 11 ตําบลห้วยลาน
อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
การจัดการขยะในชุมชน บ้านทุ่งต่าง ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ลาว อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา
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ลําดับที่
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02357
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านห้วยฆ้อง หมู่ที่ 5 ตําบลป่าก่อ อําเภอชานุมาน
จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02358
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านสระวัง
ทอง ตําบลป่าแฝก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02359
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหัวดง หมู่ที่ 3,10,11 ตําบลเปือย อําเภอลือ
อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02360
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านฮ่องแฮ่
ตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02361
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 ตําบลสร้างถ่อน้อย
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02362
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านป่าตาล
ประชาสันติ หมู่ที่12 ตําบลป่าตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02363
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีหมู่บ้านสันป่าตึง ตําบลสันป่ายาง
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02364
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านวังสุวรรณ
ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02365
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักไร้สารเคมีบ้านห้วยส้มสุก ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02366
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้าน โป่งสลี
หมู่3 ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02367
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านท่าไคร้ ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริน จังหวัด
เชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02368
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านโป่งเทวี ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02369
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านคลองไก่เถื่อน
ตําบลคลองไก่เถื่อนอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02370
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนหนองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02371
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านแม่ข่องกลาง ตําบลแม่ก๊า อําเภอสัน
ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02372
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน อพป.คลองน้ําใส ตําบลคลองน้ําใส
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02373
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านใหม่ไทยเจริญ
ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02374
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแม่ลานหลวง ตําบลยางเปียง อําเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02375
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านป่าตาลใต้ หมู่ 4 ตําบลป่าตาล
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ผู้รับทุน
นายสุที ศรีด้วง

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายทองอินทร์ รักชาติ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมงคล ปาวรีย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางปภาดา เนมินทอน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอุทัย มีสัตย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประหยัด รักประชา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายแดง สุริยา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจําปี โชตพรม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมนต์ชัย ไชยมังกร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางศรีพรรณ วงค์สภุ า

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอินทรัตน์ มูลชัยลังการ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายถนอม วงค์รักษาศิลป์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพรชัย สร้อยนาค

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุรชัย ในฤทัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุทัศน์ ดอนปัน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางกัลญา กงแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพะปอ ธุวมณฑล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพงศ์พันธ์ เงินแท้

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02376
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนห้วยจะค่าน ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02377
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สวนหลังบ้านห้วยขมิ้น ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02378
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านป่าก๊อ ตําบลห้วยสัก อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
สร้างสรรค์โอกาส 59-02379
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านแม่อาว
ตําบลยางคราม อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02380
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนย่อยที่ 4 บ้าน
ใหม่คลองปูน ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02381
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านห้วยโจด อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02382
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรวมใจสันพระนอน ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02383
การผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านทุ่งยาว (ปันปลูก) ตําบลสันทราย
หลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02384
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ตําบลป่า
ตัน อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02385
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโนนสูง ตําบลโนนหมากมุ่น อําเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02386
สุขกายสุขใจผู้สูงอายุ (ซะมีซะปก่าสู่มึ๊ซะมึ๊) บ้านห้วยอีค่าง ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์โอกาส 59-02387
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านหนองปรือ ตําบลผ่านศึก อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02388
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านใหม่ศรี
จําปาทอง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02389
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านโคคลาน ตําบลโคคลาน อําเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02390
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านคลองหาด ตําบลคลองหาด
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02391
การลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านท่าตาสี ตําบลตาหลังใน อําเภอวัง
น้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02392
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านตาพระยา ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02393
การจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองกอย ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02394
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านศาลาเขียว ตําบลคลองไก่เถื่อน
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ผู้รับทุน
นางนาเหมาะ จะนู

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายวัฒนา ทรงพรไพศาล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศุภสิทธิ์ ลือชา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเจริญ หลุยจําวัน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางรินนา จันทร์วีระวงศ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอุทัย กุดแถลง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายปัน สิงควณี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวทองอินทร์ หมอกแปง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไกรลาส คุณยศยิ่ง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจักรพันธ์ สีเนา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมัคร ศรีเอื้องดอย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายผัน หินแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพิเชษฐ์ ศรีคูณ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเอนก ผ่องแผ้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวกัญยา ไกรจะบก

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมเจตน์ วงษ์สิงห์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไทยล้วน กันเรือน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายคําปน คําบริบูรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางจํารัส ศิริสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1898

1909

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02395
การจัดการขยะในชุมชนบ้านน้อยสนามบิน ตําบลห้วยโจด อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02396
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านหนองเจริญ
ตําบลตาหลังใน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02397
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านน้อยละลมติม ตําบลโคกสูง
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02398
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านผ่านศึก เขต 1 ตําบลผ่านศึก อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02399
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนสันติสุข ตําบลเขาฉกรรจ์ อําเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02400
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองกะทะ ตําบลหนองหว้า
อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02401
การจัดการขยะในชุมชนบ้านโคกนกขุนทอง ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02402
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านทัพหลวง
ตําบลตาหลังใน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02403
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ชุมชนที่ 10 บ้านรัตนะ 2 เทศบาลเมืองสระแก้ว
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02404
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตําบลวัง
สมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02405
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านโพธิ์ทอง ตําบลวังสมบูรณ์
อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
สร้างสรรค์โอกาส 59-02424
การจัดการขยะในชุมชน บ้านหนองแจง ตําบลเด่นใหญ่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

1910

สร้างสรรค์โอกาส 59-02426

1911

สร้างสรรค์โอกาส 59-02428

1912

สร้างสรรค์โอกาส 59-02430

1913

สร้างสรรค์โอกาส 59-02431

1914

สร้างสรรค์โอกาส 59-02434

1915

สร้างสรรค์โอกาส 59-02435

1916

สร้างสรรค์โอกาส 59-02436

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด ตําบลบ้านฉาง
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านเนินขาม หมู่ที่ 1 ตําบล เนินขาม
อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดบางนาง ตําบลบางนาง อําเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนห้วยลึก หมู่ 1 ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านสํานักทอง ตําบลสํานักทอง
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านเนินขาม หมู่ที่ 2 ตําบลเนินขาม
อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านเหมือง
ตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้รับทุน
นายณรงค์ ปานสิงห์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายสมร เติมสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางทิพย์ประภา คํายาน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางศิริพร น่วมรัศมี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุนิตย์ หลักทรัพย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายทวีศักดิ์ จรัสทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาววรารัตน์ โชคสิทธินันท์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวชนัฎตา สีโถ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

ส.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ ทองบุ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวจิรภา อินจันทร์สุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมเกียรติ สินบางหว้า

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายโกศล แจ่มจ่าย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประเทือง สังข์แก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางนันธิญา เผือกผ่อง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเชียง พุทธวารินทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชัยวัฒน์ รุทธโชติ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางรุ่งอรุณ พุ่มจําปา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจักรพันธ์ พรมฉลวย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1917

1926

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02438
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านภูไทร ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02439
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านเนินเสาธง ตําบลตะพง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02441
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 9 ตําบลเนินขาม อําเภอ
เนินขาม จังหวัดชัยนาท
สร้างสรรค์โอกาส 59-02442
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านทุ่งสุด ม.14 ตําบล เนินขาม อําเภอ
เนินขาม จังหวัด ชัยนาท
สร้างสรรค์โอกาส 59-02443
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ่อกวางทอง ตําบลบ่อกวางทอง
อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02446
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านพุน้อย หมู่ที่ 5 ตําบลสะพานหิน
อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
สร้างสรรค์โอกาส 59-02447
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่7 ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02448
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านป่าระบม
หมู่ 7 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02449
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านหนอง
มะนาว ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02451
การจัดการขยะในชุมชนบ้านเตาถ่าน หมู่ที่4 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1927

สร้างสรรค์โอกาส 59-02452

1928

สร้างสรรค์โอกาส 59-02453

1929

สร้างสรรค์โอกาส 59-02454

1930

สร้างสรรค์โอกาส 59-02455

1931

สร้างสรรค์โอกาส 59-02458

1932

สร้างสรรค์โอกาส 59-02459

1933

สร้างสรรค์โอกาส 59-02460

1934

สร้างสรรค์โอกาส 59-02463

1935

สร้างสรรค์โอกาส 59-02464

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดงิ้วเรือไทย(สงเคราะห์ 4) หมู่ที่ 1
ตําบลท่าชัย อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านตลาด16 หมู่ 18 ตําบลดอนฉิมพลี
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
การจัดการขยะในชุมชนโรงหมู ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 ตําบลท่าฉนวน
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ตําบลเกาะจันทร์
อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านบึงเจริญ
ตําบลนางลือ อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านดอน
กลาง หมู่ 6 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านหลั่น
ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านล่าง ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้รับทุน
นายสมคิด แนวจําปา

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นางสุภาวดี ปิติทานันท์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางบํารุง สีวันนา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวาสนา เรืองประโคน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายณรงค์มาตร ประกอบกิจ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมศักดิ์ คามบุตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายข่าย เปียลพ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายโกมินทร์ ณีวงษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวัชรินทร์ เกื้อกูลธรรมกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชาวิช เข็มกําเหนิด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเกรียงไกร เลื่อนสกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางปานระพี พัดเกิด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางบุญสม ตัณฑิกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศิรินทร์ ธนบริบูรณ์พงศ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางลูกจันทร์ สุพลจิตร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางอนิทรา อาบัส

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประเสริฐ ขุนวิเศษ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

Page 93 of 116

ลําดับที่
1936

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02465
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่6(บ้านหัวชวด)ตําบลหนองบัว อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02466
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านแหลมตะคร้อ ตําบลเกาะขนุน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02467
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนสําเภาทอง
เทศบาลตําบลคุ้งสําเภา ตําบลคุ้งสําเภา อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ผู้รับทุน
นายออง คํามะฤทธิ์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายทวีศักดิ์ คิระประสูต

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมชาย อยู่สุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1939

สร้างสรรค์โอกาส 59-02469

นายสําราญ แพร่หลาย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1940

สร้างสรรค์โอกาส 59-02470

นางประกาย เงินสวัสดิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1941

สร้างสรรค์โอกาส 59-02471

นางประคอง แสงแสน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1942

สร้างสรรค์โอกาส 59-02472

นายสมศักดิ์ เนดนาต

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1943

สร้างสรรค์โอกาส 59-02473

นายบุญเริ่ม ทองไพจิตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1944

สร้างสรรค์โอกาส 59-02474

นางทรัพย์ ตันกําเนิด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1945

สร้างสรรค์โอกาส 59-02475

นางชุลี ประภักดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1946

สร้างสรรค์โอกาส 59-02476

นายสุนทร มณฑา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1947

สร้างสรรค์โอกาส 59-02477

นางเบญจา ไตรพิทยาดิษฐ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1948

สร้างสรรค์โอกาส 59-02478

นางสุพิทย์ ศรีทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1949

สร้างสรรค์โอกาส 59-02479

นางสุทิน สามารถ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1950

สร้างสรรค์โอกาส 59-02480

นางจําเนียร พันธุรอด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1951

สร้างสรรค์โอกาส 59-02481

นายศักดิ์ สุรินทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1952

สร้างสรรค์โอกาส 59-02482

นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1953

สร้างสรรค์โอกาส 59-02483

นายนิกร ขุนวิเศษ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1954

สร้างสรรค์โอกาส 59-02484

นางดวงนภา จอมศิลป์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1937
1938

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดศรีมงคล ตําบลหาดอาษา
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านวังสีทอง
ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านหนองน้ํา
ลึก ตําบลหหนองบัว อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านป่าไร่ หมู่
14 ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 3 ตําบลคลองอุดมชลจร อําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านท่าแห
ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 9 ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านคลองรี
ตําบลห้วยกรด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านตลาดเกาะขนุน หมู่ที่ 2 ตําบลเกาะขนุน อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านสระ
ไม้แดง หมู่ 16 ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ตําบลหนองไม้แก่น อําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านวังหัวเรือ
ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 ตําบลดอน
เกาะกา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสาริกา หมู่ที่ 2 ตําบลเสือโฮก อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองโสน ตําบลเสม็ดใต้
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ลําดับที่
1955

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

1956

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02485
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดหนองแหน (รัตนศิริราษฎร์)
นายสมศักดิ์ เศวตสุพร
ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02486
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 6 ตําบลเขาท่าพระ อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายมะลิ แตงเพ็ชร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1957

สร้างสรรค์โอกาส 59-02487

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1958

สร้างสรรค์โอกาส 59-02488

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านดอนเกาะคา ตําบลดอนเกาะคา นายนิทัศน์ นักเสียง
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 7 ตําบลหาดท่าเสา อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายเสวย จันทร์งิ้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1959

สร้างสรรค์โอกาส 59-02489

นายสุรัตน์ เครือแสง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1960

สร้างสรรค์โอกาส 59-02490

นายสุนทร วรังษี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1961

สร้างสรรค์โอกาส 59-02492

นายกิตติพร เสียงเพราะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1962

สร้างสรรค์โอกาส 59-02493

นางบุญสืบ สังขกร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1963

สร้างสรรค์โอกาส 59-02495

นายมานิต เดวิเลาะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1964

สร้างสรรค์โอกาส 59-02496

นายธณากร พึ่งยอด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1965
1966

สร้างสรรค์โอกาส 59-02497
สร้างสรรค์โอกาส 59-02498

นายสุรินทร์ สินรัตน์
นางณัฐรดี โพธิ์ทิพย์

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

1967

สร้างสรรค์โอกาส 59-02499

นางสาวทองขาว อรรฆยานนท์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1968

สร้างสรรค์โอกาส 59-02500

นายวิรัตน์ มากล้น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1969

สร้างสรรค์โอกาส 59-02501

นางวัชรา รัตนวิจิตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1970

สร้างสรรค์โอกาส 59-02502

นายเมธี วัฒนสิงห์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1971

สร้างสรรค์โอกาส 59-02503

นายวิทยา ธรรมธร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1972

สร้างสรรค์โอกาส 59-02504

นายสมบูรณ์ คชแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1973

สร้างสรรค์โอกาส 59-02505

นางวันเพ็ญ เจริญแพทย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1974

สร้างสรรค์โอกาส 59-02507

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านดอนกระโดน ตําบลวังไก่เถื่อน
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชา
สรรค์) ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
การจัดการขยะในชุมชน หนองข้างคอก ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านดอนอรัญญิก ตําบลแพรกศรี
ราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
การจัดการขยะในชุมชนบ้านวังศิลา ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดพลงไสว ตําบลชากพง อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ตําบลคู้
ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 6 ตําบลหาดอาษา อําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านบ่อทอง
ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดหนองจิก ตําบลบ่อแร่ อําเภอวัด
สิงห์ จังหวัดชัยนาท
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดบางสาย ตําบลโพรงอากาศ
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดปทุมาวาส ตําบลหนองบัว
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดพลา ตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลบ่อแร่ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ร.ต.หญิงทิพย์ศิริน นิลฉ่ํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1975

1979

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02509
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านสวนมะม่วง ตําบลบ้านปึก อําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02511
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 10 ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท
สร้างสรรค์โอกาส 59-02512
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเนินพระ ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02513
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนเทศบาลตําบลหนองไผ่แก้ว ตําบล
หนองไผ่แก้ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02514
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

1980

สร้างสรรค์โอกาส 59-02515

1981

สร้างสรรค์โอกาส 59-02516

1982

สร้างสรรค์โอกาส 59-02517

1983

สร้างสรรค์โอกาส 59-02518

1984

สร้างสรรค์โอกาส 59-02519

1985

สร้างสรรค์โอกาส 59-02521

1986

สร้างสรรค์โอกาส 59-02522

1987

สร้างสรรค์โอกาส 59-02523

1988

สร้างสรรค์โอกาส 59-02524

1989

สร้างสรรค์โอกาส 59-02526

1990

สร้างสรรค์โอกาส 59-02528

1991
1992
1993

สร้างสรรค์โอกาส 59-02529
สร้างสรรค์โอกาส 59-02530
สร้างสรรค์โอกาส 59-02531

1994

สร้างสรรค์โอกาส 59-02532

1976
1977
1978

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านชากกอไผ่ ตําบลชากบก อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดโคกเพลาะ ตําบลโคกเพลาะ
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนรวมมิตร ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง
ขยะมีค่า ลดปัญหา พัฒนาดอนกลางหมู่ที่5ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านห้วยแกะ ตําบลวังเย็น อําเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนร่วมใจเด็กสวนเทศก้าวไกล ด้วยการกินผักผลไม้ ตําบลแป-ระ อําเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปรอก ตําบลบ้าน
ฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
การจัดการขยะในชุมชน บ้านต้นนาหมู่ที่8 ตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านพงษ์
กระถิน หมู่ 18 ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านปากแพรก ตําบลละหาร อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
การจัดการขยะในชุมชน บ้านคลองบ้านใหม่หมู่ที่ 13 ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางน้ํา
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านคลองบันปันน้ําใจ สู่ผู้สูงวัย สู่ใจเป็นสุข ตําบลสาคร อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ปลูกกินปลอดภัย วังนาในใส่ใจสุขภาพ ตําบลน้ําผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนวังหว้า หมู่2
ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหนอง
ม่วง ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ผู้รับทุน
นางสาวพัทชาพันธ์ อินทรโชติ

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายสิงห์ทอง ฉาวกระฉ่อน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสําราญ สุวรรณวิจิตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิบูลย์ สุนทรวัฒน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิสูตร์ ทองอ่ํา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเผดิม ระวัง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมนึก เหลืองอ่อน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประวิทย์ ลําเจียกรุ่งเรือง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุนี มะลิวัล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไพศาล พรหมมา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวโสภา พันกาแด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุเมธ สุรสมภพ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสําราญ เตียงกูล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวาสนา ภู่อร่าม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางบุญช่วย กําสําฤทธื์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุพจน์ จูเปีย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวโหยม เจ๊ะแอ
นายประทีป จุงศิริ
นางสาวทิพย์สุดา หนาแน่น

บุคคล
บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
1995

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

1996

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02533
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านหนองเสม็ด ตําบลสองสลึง
นายวีระพงษ์ มีบุญ
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02534
วังปริงรวมใจปลูกผักปลอดภัยไว้กินในครัวเรือน ตําบลท่าเรือ อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายบุญฤทธิ์ ทองยัง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1997

สร้างสรรค์โอกาส 59-02535

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1998

สร้างสรรค์โอกาส 59-02536

การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนคลองกานดา ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ นายประวิตร จันทศรีคํา
จังหวัดชลบุรี
กินผักผลไม้ ได้คุณค่า เด็กท่าแลหลาแข็งแรง ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล นายสนิท ด้วงชู

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

1999

สร้างสรรค์โอกาส 59-02537

นางอัมพร โกธัญ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2000

สร้างสรรค์โอกาส 59-02538

นายติดา ทองผกาธารา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2001

สร้างสรรค์โอกาส 59-02539

นายรอสนัน เส็มเล็ม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2002

สร้างสรรค์โอกาส 59-02540

นางสาวราฎา กรมเมือง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2003

สร้างสรรค์โอกาส 59-02543

นางสาวนัฐฌา รูบามา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2004

สร้างสรรค์โอกาส 59-02544

นายยงยุทธ เนตรนิรันดร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2005
2006

สร้างสรรค์โอกาส 59-02545
สร้างสรรค์โอกาส 59-02546

นางอารีย์ ชํานาญดง
นายโยธิน สืบท้าวสกุล

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

2007

สร้างสรรค์โอกาส 59-02547

นายประเสริฐ มากศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2008

สร้างสรรค์โอกาส 59-02548

นางชุติกาญจน์ แก้วเมือง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2009

สร้างสรรค์โอกาส 59-02549

การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านทุ่งสระแก้ว ม.4 ตําบลเขาไม้แก้ว
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน กะเหรี่ยงบ้านนุบอ ตําบลขะเนจื้อ
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ขับขี่ปลอดภัย ใช้ถนนมั่นใจ คนเขาไครจัดการจุดเสี่ยง ตําบลควนกาหลง อําเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านไร่ ตําบล
เกตรี อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัย กินใช้ อยู่ดี ที่บ้านวังประจัน ตําบลวังประจัน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยน้ํานัก ตําบลพบพระ
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านทุ่งไหม้ ตําบลน้ําผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านร่มเกล้า 1 ตําบลคีรีราษฎร์
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ชุมชนอิสลาม ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน บ้านไผ่โรงโขน
ตําบลเนินพระปรางค์ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านพรุปลอดขยะ น่าอยู่ สู่สุขภาวะ ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

นายอํานวย ชื่นช่วย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2010

สร้างสรรค์โอกาส 59-02550

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ตําบลย่านซื่อ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

นายกอเดช หมาดสะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2011

สร้างสรรค์โอกาส 59-02551

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหนอง
หญ้าดอกขาว หมู่ที่ 8 ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายเชน กาฬษร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2012

สร้างสรรค์โอกาส 59-02552

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2013

สร้างสรรค์โอกาส 59-02553

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนสามัคคีวิทยา ตําบลอุ้มผาง อําเภอ นางอาจิณ ใจโปร่ง
อุ้มผาง จังหวัดตาก
วังผาสามัคคีชีวีเบิกบานจัดงานปลอดสุรา ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง
นางสาวชาลี โคธาสุวรรณ
จังหวัดสตูล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02554
ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านโคกสําโรง
หมู่ที่6 ตําบลหนองโอ่ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02555
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนหมู่ที่ 3
ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02556
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง ตําบลพระธาตุ
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
สร้างสรรค์โอกาส 59-02557
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอาข่าคาทอลิกหมู่บ้านคีรีราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตําบลคีรี
ราษฎร์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
สร้างสรรค์โอกาส 59-02558
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านห้วงมะระ
ตําบลเขาดิน อําเภอเดิมนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02559
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ ตําบลบางพรม
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02560
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนกะเหรี่ยง
บ้านอุระโก ตําบลท่าสองยาง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สร้างสรรค์โอกาส 59-02561
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเอกชัย ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02562
การจัดการขยะในชุมชนบ้านพะกา ตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สร้างสรรค์โอกาส 59-02563
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดดอนประดู่ ตําบลด่านช้าง
อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02564
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดยางนอน ตําบลยางนอน อําเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02565
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน กะเหรี่ยง
บ้านแม่ละมุ้งคี ตําบลแม่ละมุ้ง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สร้างสรรค์โอกาส 59-02566
การจัดการขยะในชุมชนกะเหรี่ยงบ้านกูเตอร์ทะ ตําบลสามหมื่น อําเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
สร้างสรรค์โอกาส 59-02567
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนบางขัน
แตก ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02568
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดดอนไร่ ตําบลหนองสะเดา
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02569
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนกะเหรี่ยงบ้าน
อูปูทะ ตําบลท่าสองยาง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สร้างสรรค์โอกาส 59-02570
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดสามชุก ตําบลสามชุก อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนกะเหรี่ยง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02571
บ้านแม่สะเปา ตําบลแม่วะหลวง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สร้างสรรค์โอกาส 59-02572
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้าน
ยายแพง - บางน้อย ตําบลยายแพง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02573
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนคลอง
ขนมจีนใต้ ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้รับทุน
นายสุรนาท แผนสมบูรณ์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายสงบ ลาภปัญญา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศรพิชัย พันธ์ปัญญากรกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมหวัง ปิยชนน์สิริ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมควร สุวรรณมุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวอรพิน ภิญโญภาวศุทธิ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายพะเหย่ดอย เมฆาทัศนีย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวกรุณา อินทร์พันธ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุอี คีรีพงษ์พัฒน์
นายมานพ พุ่มสาขา

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายประเสริฐ ชัยแย้ม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวีรพล ชนมากุรทรัพย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวินัย นับเงินอนันต์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเสียง อินทร์ประเสริฐ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางอภิญญา สว่างศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประวิทย์ โด่งสนั่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอุทัย สวรรค์เผ่าไพร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวสมจิต ชื่นชมภู

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวิเชียร แตงจันทรา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
2034

2038

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02575
การจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองบวบหอม ตําบลหนองบ่อ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02576
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านแขนท้าว
ตําบลเกาะจัน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02578
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 7 ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02579
การจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 ตําบลสนามชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02580
การจัดการขยะในชุมชนทุ่งกฐิน ตําบลบ่อกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

2039

สร้างสรรค์โอกาส 59-02581

2040

สร้างสรรค์โอกาส 59-02582

2041

สร้างสรรค์โอกาส 59-02583

2042

สร้างสรรค์โอกาส 59-02584

2043

สร้างสรรค์โอกาส 59-02586

2044

สร้างสรรค์โอกาส 59-02587

2045

สร้างสรรค์โอกาส 59-02588

2046

สร้างสรรค์โอกาส 59-02589

2047

สร้างสรรค์โอกาส 59-02590

2048

สร้างสรรค์โอกาส 59-02591

2049

สร้างสรรค์โอกาส 59-02592

2050
2051

สร้างสรรค์โอกาส 59-02593
สร้างสรรค์โอกาส 59-02594

2052

สร้างสรรค์โอกาส 59-02595

2053

สร้างสรรค์โอกาส 59-02596

2035
2036
2037

การลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านนานกเขียน ตําบลหนองโน อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนคลองเขิน หมู่ 3 ตําบลคลองเขิน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านตรัง หมู่ที่ 2 ตําบลตรัง อําเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหญ้าไซ อําเภอ
หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนวังโจด ตําบลห้วยเตย อําเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านโคกสําโรง ตําบลรูสะมิแล อําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านวัดจุฬามณี ตําบลบางช้าง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในในชุมชน หมู่ที่1 บ้านไร่ ตําบลนางบวช อําเภอเดิมบาง
บางบวช อําเภอสุพรรณบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70) ตําบล
บ้านปรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านพ่อมิ่ง
ตําบลพ่อมิ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 5 ตําบลท่าระหัด อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี
การจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่าดอกไม้ ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเกตการาม ตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านลานคา ตําบลโคกคราม อําเภอบาง
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านท้ายสนามบิน ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้รับทุน
นายวสันต์ วิสัยชนม์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นางสาวปราณี ตนคลัง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

พ.จ.อ.โกวิทย์ ปรียานนท์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบรรพต พ่วงพรหม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเสน่ห์ ยะวร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไพบูลย์ ผลพูล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสงัด ไชยแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวีระศักดิ์ คําเภา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมร โคตรเสนา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวมานิดา สาเล็ง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายนพดล เหล่าชูชัยสกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางราตรี รัศมี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเอกลักษณ์ ขาวนวล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอับดุลเลาะห์ สารีมิง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุมณฑา น้อยเลิศ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางทองคํา ชัยโย
นายชัยยุทธ์ เปี่ยมลาภพริ้ง

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายพงษ์ พันธุ์ศิริ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเตือนใจ บัวชุม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
2054

2057

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02597
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านม่วงเตี้ย นายอดุลย์ หะยีดือราแม
ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02598
การจัดการขยะในชุมชน บ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ 3 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง ฯ นายสุบิน พวงมณี
จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02599
การจัดการขยะในชุมชน โครงการขยะเปลี่ยนวิถี บ้านลาดคุ้มทุ่งหมู่1 ตําบลลาดพัฒนา นางวรีรัตน์ มะลาด
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02600
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหัวตลาด ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นางสม มณีศัย

2058

สร้างสรรค์โอกาส 59-02601

2059

สร้างสรรค์โอกาส 59-02602

2060

สร้างสรรค์โอกาส 59-02603

2061

สร้างสรรค์โอกาส 59-02604

2062

สร้างสรรค์โอกาส 59-02605

2063

สร้างสรรค์โอกาส 59-02606

2064

สร้างสรรค์โอกาส 59-02607

2065

สร้างสรรค์โอกาส 59-02608

2066

สร้างสรรค์โอกาส 59-02609

2067

สร้างสรรค์โอกาส 59-02610

2068

สร้างสรรค์โอกาส 59-02611

การจัดการขยะในชุมชน บ้านบาโงฆาดิง ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

นายมะรอฮิง สาและ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2069

สร้างสรรค์โอกาส 59-02612

การจัดการขยะในชุมชน บ้านพุน้ําร้อน ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายนวพล พิมพขันธ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2070

สร้างสรรค์โอกาส 59-02613

นายไกรทอง พนาดร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2071

สร้างสรรค์โอกาส 59-02614

นายชลอ ชาวบ้านกร่าง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2072

สร้างสรรค์โอกาส 59-02615

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ในโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก ตําบลหนองเม็ก
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
การจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านโพธิ์ศรีเจริญ ตําบลบ้านกร่าง อําเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนตาดีกานูรุลอีมาน ตําบลสะบารัง
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นายเจ๊ะฮามิ โวะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

2055
2056

การจัดการขยะชุมชนบ้านบางจาก หมู่ที่ 2 ตําบลบางช้าง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองราชวัตร ตําบลหนองราช
วัตร อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านหนอง
ซอน ตําบลหนองซอน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
การจัดการขยะในชุมชน บ้านบาซาเวาะเซ็ง ตําบลปิตูมุดี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสฤษดิ์พงศ์ มณฑลผลิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวสุรางค์ เข็มเพ็ชร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวอัฉรา แก้วมาศ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอับดุลอาซิส ตาเปาะโต๊ะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประยูร สว่างศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประเจียด พุ่มสิงห์โต

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมชาย บุญฤทธิ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

การจัดการขยะในชุมชนคลองขุดดอนจั่น ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัด
นายจรัญ รัฐสยาม
สมุทรสงคราม
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนหมู่ที่1 ตําบล นางบุญศินี อ่ําทอง
หัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นางเอิบ ลอยผา
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน บ้านหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน บ้านทะเลบก ตําบลทะเลบก อําเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนบ้าน
คลองประชาชมชื่น หมู่ 11 ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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ลําดับที่
2073

2078

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02616
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านเขตเมือง ตําบลลาดใหญ่ อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02617
การลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนหมู่ที่ 2 ตําบลเมืองใหม่ อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02618
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ในโรงเรียนบ้านโสกคลอง ตําบลเลิงแฝก อําเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02619
การจัดการขยะในชุมชน บ้านสามัคคีธรรม ตําบลหนองโพธิ์ อําเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02620
การจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน บ้านนเรศ ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02621
การจัดการขยะในชุมชน บ้านพุบ่อง ตําบลห้วยขมิ้น อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

2079

สร้างสรรค์โอกาส 59-02622

2080

สร้างสรรค์โอกาส 59-02623

2081

สร้างสรรค์โอกาส 59-02624

2082

สร้างสรรค์โอกาส 59-02625

2083
2084

สร้างสรรค์โอกาส 59-02626
สร้างสรรค์โอกาส 59-02627

2085

สร้างสรรค์โอกาส 59-02628

2086

สร้างสรรค์โอกาส 59-02629

2087

สร้างสรรค์โอกาส 59-02630

2088

สร้างสรรค์โอกาส 59-02631

2089

สร้างสรรค์โอกาส 59-02632

2090

สร้างสรรค์โอกาส 59-02633

2091

สร้างสรรค์โอกาส 59-02634

2074
2075
2076
2077

ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น)
ตําบลแป้น อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
บริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) ตําบลปลาย
โพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม ตําบลวัด
ประดู่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านโนนท่อน ตําบลหนองแสง
อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
การจัดการขยะในชุมชน บ้านทุ่งคล้า ตําบลทุ่งคล้า อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา ตําบลปางตา
ไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านสันติสุข ตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพโรงเรียนโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านลม
ทวน หมู่ 11 ตําบลบ้านปรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) ตําบล
บางยี่รงค์ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านเนินศิลา
หมู่ 14 ตําบลวังชะโอน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชน
ท้ายหาด ตําบลท้ายหาด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน
บ้านหนองละมั่งทอง หมู่5 ตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

ผู้รับทุน
นายวัชรินทร์ สื่อสุวรรณธนา

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายอุบล คุ้มล้วนล้อม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายดาวเหนือ บุรีมาศ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวรัชกร ขําสมอ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวกมรวรรณ รุ่งพันธุ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมพร สาลีอ่อน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอุทัย กุยรัตน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางรุ่งฤดี นิ่มนวล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวสาคร คุณชื่น

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมมาศ สีมาก
นายสมพร ลัดดาพันธ์

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นางจิราพร สัมมานุช

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายทองย่อม สาครสูงเนิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายลั่นทม สุพรรณโรจน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวพรพรรณ ตันหลงขจร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายถาวร ทุพรม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางนิภา กาฬดิษฐ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจําลอง เรืองวงษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02635
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านทุ่งเกลา
หมู่ 6 ตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02636
การจัดการขยะในชุมชนบ้านบางกระบือ หมู่ที่ 4 ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02638
การจัดการขยะในชุมชนยายแพง หมู่ 1 ตําบลยายแพง อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02639
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านคลองน้ํา
เย็นใต้ ม.5 ตําบลโค้งไผ่ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02640
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านคลองพิ
ไกร ตําบลคลองพิไกร อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02641
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมุ่ที่17ตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02643
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบํารุงวิทย์)
ตําบลคลองเขิน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02644
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านโพธิ์งาม
ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02646
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านคอหงส์ 5 ตําบลคอหงส์ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02647
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มบ้านศาลาบ้านโนนก่อน้อย ตําบลเสือโก้ก อําเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02648
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านบึงพิไกร ตําบลคลองพิไกร
อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02649
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองผักฉีด หมู่ที่ 2 ตําบลชิงโค อําเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02650
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน โครงการสัญจรปลอดภัย ชุมชนใส่ใจ
จราจร ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02651
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ตําบลเทพนคร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02652
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม ตําบลนาบ่อคํา
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02653
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหนองโสน ตําบลเขาคีริส
อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02654
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 6 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02655
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านคลองกลาง หมู่ที่2 คําบลห้วยยั้ง อําเภอพราน
กระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02656
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านคลอง
มดแดง หมู่ที่ 3 ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

ผู้รับทุน
นางบุญเสริม บุญมาก

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นางอุบลรัตน์ รัตนะกุ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวดรุณี ใจเอื้อเฟื้อ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายธานินทร์ เกษรบัว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางขวัญเรือน ใจไหม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางจันทราวดี กองเงิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุชาดา บุญชิต

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางจิระพร ถาวรรัตน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมคิด ทองหวาน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายทองไกร ปัญจะแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายยุทธ สุขศิลป์วิทยา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางประพา สร้างช้าง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสําเรียง จุลศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมงคล อินทพงษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางพรฟ้า ดรุงคเวโรจน์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวรวรรณี วัฒนศิริ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายแผ้ว จุฬามณี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายหยด เกตุพงษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายครรชิต สง่าศักดิ์กําพล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
2111

2128

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02657
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านวังบัว ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02658
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านปางขนุน ตําบลนาบ่อคํา
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02659
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02660
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านสหกรณ์
ม.3 ตําบลทรงธรรม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02661
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 14 ตําบลวังชะพลู อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02662
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี ตําบลนครชุม อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02663
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านลํามะ
โกรก ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02664
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านคลองคล้า หมู่ที่7 ตําบลลานดอกไม้ตก อําเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02665
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ตําบลควนรู อําเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02666
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านใหม่วงศ์
เขาทอง ตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02667
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองกระดี่ หมู่ 4 ตําบลคลองพิไกร อําเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02668
การจัดการขยะในชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02669
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านพะเนียด
ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02670
การจัดการขยะในชุมชน หมู่ 1 ตําบลคลองพิไกร อําเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02671
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านสันติสุข
หมู่ 7 ตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
สร้างสรรค์โอกาส 59-02672
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่ง
ใหญ๋ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02673
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านสีเต้ปากหาร ตําบลสทิงหม้อ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02674
การจัดการขยะในชุมชนบ้านทุ่งปลิง หมู่ที่ 1 ตําบลพิจิตร อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

2129
2130

สร้างสรรค์โอกาส 59-02675
สร้างสรรค์โอกาส 59-02676

2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127

การจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวเลน ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเกาะบก หมู่ที่ 2 ตําบลควนรู อําเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา

ผู้รับทุน
นายศรีบุญ มังสังคํา

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายพินิจ จันตาวงค์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวมาลินี หลีขาหรี
นายวิรัตน์ มณีวงศ์

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นางชบา เพ็งแก้ว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเป แฝงสูงเนิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวบังอร แก้วหร่าย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางระวิ สถาพร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสุเทพ เซ่งล่าย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสมมุ่ง ใสสดศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสมบุญ รักสุข

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวรากร แสงทองศรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางมาริหยาม มะหะหมัดวงษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางวัชราภรณ์ พุมเพรา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวทิพย์วัลย์ ชาวนา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจรัส ทองน้อย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางปานทิพย์ พิทักษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอนันต์ แก้วชนะ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายประชา หมัดโส๊ะ
นายปรีชา ขุนชิตร

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
2131

2139

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02684
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านป่า
ครองชีพ ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สร้างสรรค์โอกาส 59-02685
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านบางแป ตําบลป่าคลอก อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต
สร้างสรรค์โอกาส 59-02686
การจัดการขยะในชุมชนซอยตาเอียด ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สร้างสรรค์โอกาส 59-02687
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนอ่าวเกใน
ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สร้างสรรค์โอกาส 59-02688
การจัดการขยะในชุมชนแหลมพรหมเทพ ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สร้างสรรค์โอกาส 59-02689
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านบางเทา หมู่ที่ 2 ตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สร้างสรรค์โอกาส 59-02690
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านบางเทา ตําบลเชิงทะเล อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต
สร้างสรรค์โอกาส 59-02691
การจัดการขยะในชุมชนบ้านบางหวานพัฒนา หมู่ 1 ตําบลกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต
สร้างสรรค์โอกาส 59-02692
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 8 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

2140
2141
2142

สร้างสรรค์โอกาส 59-02693
สร้างสรรค์โอกาส 59-02694
สร้างสรรค์โอกาส 59-02695

2143
2144

สร้างสรรค์โอกาส 59-02696
สร้างสรรค์โอกาส 59-02697

2145

สร้างสรรค์โอกาส 59-02698

2146

สร้างสรรค์โอกาส 59-02699

2147
2148

สร้างสรรค์โอกาส 59-02700
สร้างสรรค์โอกาส 59-02701

2149

สร้างสรรค์โอกาส 59-02702

2150

สร้างสรรค์โอกาส 59-02703

2151

สร้างสรรค์โอกาส 59-02705

2152

สร้างสรรค์โอกาส 59-02706

2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138

ผู้รับทุน
นายเจริญ สลับศรี

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นางสาวดรุณี อนันต์

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 มิ.ย. 60

นางกฤติญา มหาสังข์
นายชัยวัฒน์ ธรรมประดิษฐ์

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นางสาวพะเยาว์ เพ็งแจ่ม
นางสาวนัฐริกา มานะบุตร

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นางเรียมจันทร์ บรรเทิง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวศุภสิมา สังวาลย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวอลิษา พรผล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสมจิตร ชาธิพา
นางอุษา สุขประเสริฐ
นายไพศาล นาขวัญ

บุคคล
บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นางจริยา สิงห์ฆาฬะ
นายรอนเห่ม สังข์ขาว

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านแขนน หมู่ที่ 2 ตําบลเทพกระษัตรี
นายอภิชาติ รัตนสิทธิ์
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
การจัดการขยะในชุมชนบ้านแหลมหิน ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายวีรยุทธ คุม้ บ้าน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ที่ 6 ตําบลกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านบางโรง
ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านตรอก
ม่วง ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านลิพอนบางกอก
หมู่ 2 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านมอญ
ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ตําบล
เชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางเบญจมาศ ช่วยเกื้อ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวิษณุ หยิดสัว

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวสุพัตรา มาแจ่ม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

การจัดการขยะในชุมชนกิ่งแก้วซอย 9 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 6 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
การจัดการขยะในชุมชนคอเอน ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายหมาด กอแก้ว
นางนวล อุ่นแก้ว
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ลําดับที่
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02707
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนศักดิ์เดช หมู่ที่
1 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สร้างสรรค์โอกาส 59-02708
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ตําบลกะทู้
อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สร้างสรรค์โอกาส 59-02709
การจัดการขยะในชุมชน บ้านปากอูน หมู่4 ตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02710
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ 6 ตําบลสามผง
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02711
การจัดการขยะในชุมชนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่8 ตําบลไชยบุรี อําเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02712
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านหนองแคน ตําบลก้านเหลือง อําเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02713
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 16 ตําบลปลาปาก อําเภอปลา
ปาก จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02714
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านดอนมะจ่าง หมู่ 2 ตําบลท่าบ่อสงคราม อําเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
การจัดการขยะในชุมชนโพนงาม ม.3 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02715
สร้างสรรค์โอกาส 59-02716
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนฝั่งแดง
ตําบลฝั่งแดง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02717
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนมรุกขนคร ตําบลพระกลางทุ่ง
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02718
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านนาถ่อนเหนือ หมู่ที่ 12 ตําบลนาถ่อน อําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02719
ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านนาคอย
ตําบลนางัว อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02721
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านท่าลาด
หมู่ 1 และ 4 ตําบลท่าลาด อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02722
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 ตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุ
เทน จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02723
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านโพน ตําบลโนนตาล อําเภอท่าอุ
เทน จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02724
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านโพนแพง
หมู่ที่ 3 ตําบลโพนแพง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02725
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน หมู่10 บ้านกลางใหญ่ ตําบลบ้าน
กลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02726
การจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น หมู่ 8 ตําบลหนองย่างชิ้น อําเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02727
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านธาตุ ตําบลโนนตาล อําเภอท่าอุ
เทน จังหวัดนครพนม

ผู้รับทุน
นางสาวจันทรา ขรรค์วิไลกุล

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายสังวรณ์ ภริงคาร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสิทธิชัย วงค์วันดี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายโชคทวี นะคะจัด

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเกษม ศรีวรสาร

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายสํารอง นามเรือง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเพ็ชร เชื้อสาทุม

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายวีระ คะปัญญา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสุพิล ลาโสภา
นายสุริโญ จุลทอง

บุคคล
บุคคล

15 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

นายพนิชย์ แก้วมณีชัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวพรธิพา สมจันทร์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชาติฎชาย วงศรีชู

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายเกียน นครประเทศ

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายคง จันทะขิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบรรจง ภูกิ่งหิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญค้ํา แสนเขื่อน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายชุมพล คําด่อน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอภิชาติ หงษาวงษ์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายมานิตย์ พลหาราช

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60
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ลําดับที่
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02728
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านหนองสะโน ตําบลวังยาง อําเภอ
วังยาง จังหวัดนครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02729
การจัดการขยะในชุมชนบ้านแม่จอ หมู่ที่ 6 ตําบลแม่โถ อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02731
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านต่อแพ หมู่ที่1 ตําบลแม่เงา อําเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02732
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านผาแดง
หลวง หมู่ที่ 2 ตําบลแม่โถ อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02733
เสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนจิตบําบัดในการดูแลผู้มีอาการซึมเศร้า ต.บ้านป่า อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02734
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านม่วง
สร้อย หมู่ที่ 3 ตําบลแม่นาเติง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02735
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนท่าปาย หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ฮี้ อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02736
การจัดการขยะในชุมชนบ้านบุญเลอน้อย หมู่ที่5 ตําบลแม่สามแลบ อําเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02737
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 10 ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอ
แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02738
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม่เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านถ้ําลอด หมู่ที่ 1 ตําบลถ้ําลอด
อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02739
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านไม้แงะ หมู่8 ตําบลปางหมู อําเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02740
การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบ้านขุนยวม หมู่ที่ 1 ตําบลขุนยวม
อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02741
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านแม่ลางิ้ว
หมู่ 12 ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02742
การจัดการขยะในชุมชนบ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5 ตําบลแม่ฮี้ อําเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02743
การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนบ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 ตําบลแม่คะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างสรรค์โอกาส 59-02747
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายเขาทอง ตําบลภูเขาทอง
อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างสรรค์โอกาส 59-02748
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนบ้านกุดฉิม ตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม
สร้างสรรค์โอกาส 59-02749
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างสรรค์โอกาส 59-02750
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงอรุณ ตําบลภูเขาทอง อําเภอ
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้รับทุน
นายณัฐพงศ์ เพชรดีคาย

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ก.ค. 60

นายพรชัย บูรณะคีรี

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายณัฐพล สุวรรณสังข์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอาทิตย์ คงบรรลุผล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอมรเดช สมานมิตร

บุคคล

15 ก.ย. 59

30 ก.ย. 60

นายไฉน นั้นหม่อง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายคมิก บํารุง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายบุญส่ง ปัทมสกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายอุ่น จ๊ะปิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายคลุ่ม โพธิ์ไทรย์

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางฉัตรเพชร วิชา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางปรารถนา นรภัย

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายไวพจน์ ปกรณ์เจิดกุล

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวจําเนียม อินยา

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นายจันทร์แก้ว พรพนาสกุลทอง

บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสมบูรณ์ มิ่งขวัญ

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาวพรพรรณ สุขคณา

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางสาววรรณา สระทองปัง

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

นางวัชราภรณ์ สุนะศรี

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60
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ลําดับที่
2192

2204

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02752
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหม้า ตําบลโคกยาง อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง
สร้างสรรค์โอกาส 59-02755
การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02759
คนลุงเขว้าร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02760
ประชาชนคนโพนทองร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02761
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราของตําบลไทยเจริญ อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02762
ส่งเสริมชุมชนให้คน เลิก ละ ลด การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ตําบลพลับพลา อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02763
ประชาชนคนโคกกระเบื้องร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02764
ประชาชนห้วยลุงร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่/สุรา ตําบลวังโรงใหญ่ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02765
คนกุดจอกร่วมใจ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราเพื่อสร้างสุขในครอบครัวและ
ชุมชน ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02766
ประชาชนคนวังโพธิ์ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02767
ชุมชนตําบลบ้านเกาะร่วมใจ ต้านภัยร้ายบุหรี่และสุรา ตําบลขนาย อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02768
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราของ รพ.สต.หนองปรึก ตําบลทุ่ง
อรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02770
คนดอนใหญ่ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลดอนใหญ่ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2205

สร้างสรรค์โอกาส 59-02771

2206

สร้างสรรค์โอกาส 59-02773

2207

สร้างสรรค์โอกาส 59-02780

2208

สร้างสรรค์โอกาส 59-02802

2209

สร้างสรรค์โอกาส 59-02820

2210

สร้างสรรค์โอกาส 59-02821

2211

สร้างสรรค์โอกาส 59-02823

2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203

คนหนองหว้าร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลหนองหว้า อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา
ขามสมบูรณ์รวมใจ ห่างไกลบุหรี่และสุรา ตําบลขามสมบูรณ์ อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านไม้ขาว ตําบลไม้ขาว อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต
ชาวหนองมะนาวร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา
ชาวตําบลหนองบัวสดใส ร่วมใจต้านภัยสุราและยาสูบ ตําบลหนองบัว อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
ชาวหนองยางรวมใจ ต้านภัยบุหรี่และสุรา ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
ชาวตําบลสีดาเป็นสุขศรีไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรา ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับทุน
นางดวงเพ็ญ ปกครอง

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
31 ส.ค. 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางบุญเพ็ญ สิงห์โรจนนนท์

องค์กรรัฐ
บุคคล

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

30 เม.ย. 61
31 ต.ค. 60

นางประภาภรณ์ บุญกลาง

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางอาภรณ์ วัลลิภากร

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นายมาตุภูมิ พอกระโทก

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นายบุญเสริม เตือนสายออ

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นายธํารงค์ การบรรจง

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางสาวธีรดา แก้ววันทา

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นายศุภวิชญ์ ภักดีนอก

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางประยูร ยุพิน

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางจุไรรัตน์ อุตสาหพงษ์

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางอมรรัตน์ แข็งการ

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางสาววันเพ็ญ ภูผาพันธ์

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางสาวสุภาวดี อาวัชนากร

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล บุคคล

15 ก.ย. 59

31 ก.ค. 60

นางสาวเพลินพิศ พรหมมานอก

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางเพ็ญศรี ใหม่โพธิ์กลาง

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางณภัทร เดชไกรสร

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60

นางธนพร ไชยรด

บุคคล

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60
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ลําดับที่
2212

2217

ชื่อแผน
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
สร้างสรรค์โอกาส 59-02824
ประชาชนมิตรภาพร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่/สุรา ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02825
ลด ละ เลิกบุหรี่และสุราตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02826
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา
สร้างสรรค์โอกาส 59-02827
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์สุขเจริญ ตําบลนาขาม
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สร้างสรรค์โอกาส 59-02833
การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพผู้หญิงเพื่อส่งเสริมพลังทางเศรษฐกิจสู่การมีสุข
ภาวะที่ดีในชุมชนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
สร้างสรรค์โอกาส 59-02841
เสริมสร้างสุขภาวะชุมชนพื้นที่สูงบนฐานวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง

2218
2219

สร้างสรรค์โอกาส 59-02908
สร้างสรรค์โอกาส 59-02921

2220

สร้างสรรค์โอกาส 59-02963

2221

สร้างสรรค์โอกาส 59-90012

การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดําเนินงานชุมชนน่าอยู่ภาคเหนือ
หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่บ้านทั้งตําบลเขาพระบาท อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ และประเมินผลเพื่อสร้างการเรียนรู้ ชุดโครงการ
ชุมชนน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารทะเลปลอดภัยเพื่อใส่ใจสุขภาวะชุมชน

2222

ระบบบริการ

59-00486

พัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21

2223

ระบบบริการ

59-00995

2224
2225

ระบบบริการ
ระบบบริการ

59-01036
59-01517

2226

ระบบบริการ

59-01518

2227

ระบบบริการ

59-01520

2228

ระบบบริการ

59-01521

2229

ระบบบริการ

59-01523

2230

ระบบบริการ

59-01572

2213
2214
2215
2216

ผู้รับทุน
นางอัชศิญา เลิศอิสราลักษณ์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 ต.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 ต.ค. 60

นายสุชาติ ดินขุนทด
นางลัดดาวัลย์ เหมือนสิงห์

บุคคล
บุคคล

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 60
31 ต.ค. 60

นางบรรจง ตาลกุล

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ส.ค. 60

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

มูลนิธิอ็อกแฟม ประเทศไทย

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและ
มูลนิธิ/องค์กร
วัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศ สาธารณประโยชน์
ไทย
นายแชน อะทะไชย
บุคคล
นายมนูญ พลายชุม
บุคคล

1 ต.ค. 59

31 มี.ค. 61

15 ต.ค. 59
15 ต.ค. 59

31 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61

นางอวยพร พิศเพ็ง

15 ต.ค. 59

31 พ.ค. 61

1 พ.ค. 59

28 ก.พ. 60

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

14 ก.ค. 59

13 ก.ค. 61

16 ส.ค. 59

15 เม.ย. 60

องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

1 ก.ค. 59
1 ก.ย. 59

30 มิ.ย. 61
31 ส.ค. 61

องค์กรรัฐ

9 ก.ย. 59

8 ม.ค. 60

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

15 ต.ค. 59

14 ต.ค. 60

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 61

1 พ.ย. 59

31 มี.ค. 62

บุคคล

คณะบุคคลโครงการ:กระบวนการ
คณะบุคคล
เรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารทะเล
ปลอดภัยเพื่อใส่ใจสุขภาวะชุมชน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษา
บุคลากรสุขภาพ
วิจัยติดตามและประเมินผล โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริม มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขภาพ
สนับสนุนการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์กลาง ตามแนวทางประชารัฐเพื่อเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอําเภอตาม กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ประเมินภายนอก โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอเพื่อมุ่งสู่อําเภอสร้าง
มหาวิทยาลัยมหิดล
เสริมสุขภาพ
เสริมพลังเครือข่ายการเรียนรู้ระบบสุขภาพอําเภอ(District Health System)ด้วยการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการ
จัดการความรู้ยุคใหม่(KM 3.0)และการจัดการข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
ความรู้เพื่อสังคม
พัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอําเภอจัดการสุขภาพในเขตบริการ
มูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน
สุขภาพที่ 7
พัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน สู่ระบบสุขภาพ
มูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน
อําเภอ (DHS) เครือข่ายภาคตะวันออก
พัฒนาระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอําเภอในเขต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะ
สุขภาพที่ 1
พยาบาลศาสตร์
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ลําดับที่
2231

ชื่อแผน
ระบบบริการ

ผู้รับทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทผู้รับทุน
องค์กรรัฐ

วันเริ่มต้น
1 ต.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 ก.ย. 61

ระบบและกลไก

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-01605
พัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอําเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)
58-03629
พัฒนาและสร้างสรรค์การสื่อสารสุขภาวะในสังคมออนไลน์

2232

มูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้

16 พ.ย. 58

15 พ.ย. 59

2233

ระบบและกลไก

58-04345

16 ธ.ค. 58

30 ก.ย. 59

2234
2235

ระบบและกลไก
ระบบและกลไก

2236

มหาวิทยาลัยมหิดล

59-00241
59-00243

ประเมินผล: โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
สนับสนุนวิชาการเวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ภาคอีสาน
สนับสนุนงานวิชาการเวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ภาคเหนือ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

นายบัวพันธ์ พรหมพักพิง
นายณัฐเศรษฐ์ อภิเดชวรพงศ์

บุคคล
บุคคล

1 เม.ย. 59
15 เม.ย. 59

30 ก.ย. 59
14 ก.ย. 59

ระบบและกลไก

59-00258

สื่อขยายสุข : โครงการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสานงานเสริมพลังของภาคีเครือข่าย

บริษัท สุขคูณสอง จํากัด

องค์กรเอกชน

1 มิ.ย. 59

30 พ.ย. 60

2237
2238

ระบบและกลไก
ระบบและกลไก

59-00316
59-00478

บุคคล
บุคคล

1 เม.ย. 59
1 มิ.ย. 59

31 ม.ค. 60
31 พ.ค. 61

2239

ระบบและกลไก

59-00518

30 เม.ย. 60

ระบบและกลไก
ระบบและกลไก

59-00560
59-00567

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน
องค์กรรัฐ

1 ส.ค. 59

2240
2241

1 มิ.ย. 59
6 มิ.ย. 59

15 มิ.ย. 60
5 ธ.ค. 60

2242

ระบบและกลไก

59-00693

องค์กรเอกชน

15 มิ.ย. 59

15 มิ.ย. 60

2243
2244
2245
2246
2247
2248

ระบบและกลไก
ระบบและกลไก
ระบบและกลไก
ระบบและกลไก
ระบบและกลไก
ระบบและกลไก

59-00736
59-00737
59-00738
59-00739
59-00770
59-00939

องค์กรเอกชน
องค์กรเอกชน
องค์กรเอกชน
องค์กรเอกชน
องค์กรเอกชน
บุคคล

1 มิ.ย. 59
1 มิ.ย. 59
1 มิ.ย. 59
1 มิ.ย. 59
1 ก.ย. 59
15 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
30 ก.ย. 60
31 ต.ค. 59

2249

ระบบและกลไก

59-00960

บุคคล

15 มิ.ย. 59

30 พ.ย. 59

2250

ระบบและกลไก

59-01015

องค์กรรัฐ

8 ส.ค. 59

31 ธ.ค. 59

2251

ระบบและกลไก

59-01329

ประเมินโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นําการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
ดร.รุ้งรังษี วิบูลชัย
เสริมสร้างการเรียนรู้ภาคีเครือข่าย สสส. ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อน นายยุทธดนัย สีดาหล้า
งานสร้างเสริมสุขภาวะ วงแชร์ (Share) สร้างสุข
การประเมินเพื่อต่อยอดการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
มูลนิธิเพือ่ การประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ
Happiness Society (สังคมแห่งความสุข)
บริษัท ข่าวสด จํากัด
พัฒนาและเผยแพร่ชุดความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการตรวจสุขภาพที่จําเป็นและ
กรมการแพทย์
เหมาะสมสําหรับประชาชน
จุดประกายความสุขเพื่อสังคมสุขภาวะ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)
ความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อประเทศไทยน่าอยู่
บริษัท นวกิจบ้านเมือง จํากัด
โลกสดใส กายสุขสันต์
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จํากัด
มุมศึกษาหาความสุข
บริษัท สยามรัฐ จํากัด
ความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาวะสังคมไทย
บริษัท สารสู่อนาคต จํากัด
การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ
บริษัท สารสู่อนาคต จํากัด
สนับสนุนการจัดการเวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ข่วงกํากึ๊ด
นายแชน อะทะไชย
มองสุขภาพให้กว้างสร้างความสุขให้สังคมไทย
สนับสนุนการจัดการเวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ วัฒนธรรม นายนิรุจน์ อุทธา
สร้างปัญญานําพาสุขภาวะชุมชนคนอีสาน
สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประเมินและลดผลกระทบทาง มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขภาพแห่งอาเซียน
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตา
การประเมินแผนหลัก 3 ปี แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา แผนพัฒนา
ระบบและกลไกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และแผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ นนท์

บุคคล

1 ส.ค. 59

30 เม.ย. 60

2252

ระบบและกลไก

59-01331

องค์กรเอกชน

1 ส.ค. 59

30 เม.ย. 60

การประเมินแผนหลัก 3 ปี แผนควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
สิ่งเสพติด และแผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ

บริษัท เคเอ็ม คอนซัลแตนท์ส์ จํากัด

Page 109 of 116

ลําดับที่
2253

ชื่อแผน
ระบบและกลไก

2254

ระบบและกลไก

2255
2256
2257

ระบบและกลไก
ระบบและกลไก
ระบบและกลไก

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-01332
การประเมินแผนหลัก 3 ปี แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว แผนสุขภาวะ
องค์กร และแผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ
59-01333
การประเมินผลการดําเนินงานแผนหลัก 3 ปี แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แผน
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
59-01335
ร่วมสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
59-01428
พื้นที่สฎางสรรค์
ร้
ร่วมคิดร่วมทําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ
59-01438
การประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากผลของการสร้างเสริมสุขภาพ

2258

ระบบและกลไก

59-01450

2259

ระบบและกลไก

59-01511

การประเมินแผนหลัก 3 ปี ของแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ แผนสุขภาวะชุมชน
แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม
วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

2260

ระบบและกลไก

59-01512

พัฒนาศักยภาพการสื่อสารสุขภาวะออนไลน์ในกลุ่มประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาวะ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

2261

ระบบและกลไก

59-01544

การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเมืองสุขภาวะ

2262

ระบบและกลไก

59-01545

พัฒนากลไกและแผนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ

2263
2264

ระบบและกลไก
ระบบและกลไก

59-01548
59-01611

2265
2266
2267

ระบบและกลไก
ระบบและกลไก
ระบบและกลไก

59-01612
59-01613
59-01616

2268

ระบบและกลไก

59-01617

จัดทํารายงานสุขภาพคนไทย
เสริมสร้างศักยภาพภาคี ด้วยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านงานสร้างเสริมสุขภาพระดับ
ภาคใต้ตอนล่าง
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้
พัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
เสริมสร้างทักษะความสามารถภาคีเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้ในด้านการจัดการ
ความรู้ การถอดบทเรียน และการบริหารเครือข่าย
เสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

2269

ระบบและกลไก

59-01622

2270

ระบบและกลไก

59-01637

2271

ระบบและกลไก

59-01681

2272

ระบบและกลไก

59-01711

2273

ระบบและกลไก

59-02166

2274

ระบบและกลไก

59-02683

จัดทําองค์ความรู้และประเมินผลสําหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายและสุขภาพ
การบริหารจัดการอาสาสมัคร การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายและสุขภาพ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN มหาวิทยาลัยมหิดล
การออกแบบโปรแกรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะภาคี สสส.: ด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงผลลัพธ์
จัดทําบัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขภาคใต้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและนําผลไปใช้
ในการวางแผนและประเมินผลงานด้านสุขภาพ

ผู้รับทุน
บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จํากัด

ประเภทผู้รับทุน
องค์กรเอกชน

วันเริ่มต้น
1 ส.ค. 59

วันสิ้นสุด
31 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์กรรัฐ

1 ส.ค. 59

30 เม.ย. 60

บริษัท สารสู่อนาคต จํากัด
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม

องค์กรเอกชน
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59
22 ส.ค. 59
16 ส.ค. 59

15 ม.ค. 61
21 ส.ค. 61
15 ส.ค. 62

1 ส.ค. 59

30 มิ.ย. 60

15 ก.ย. 59

15 ส.ค. 61

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

15 ก.ย. 59

15 ก.ย. 61

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 62

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 60

16 ก.ย. 59
1 พ.ย. 59

15 ก.ย. 62
15 ธ.ค. 61

15 ต.ค. 59
1 พ.ย. 59
15 ต.ค. 59

15 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61

15 ต.ค. 59

15 ต.ค. 61

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญา
สาธารณะ
ภิวัฒน์สาธารณสุขไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
นางปิยวรรณ์ กิจเจริญ
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ

บุคคล
บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

5 ต.ค. 59

31 ม.ค. 60

15 ก.ย. 59

16 ม.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 62

นายสุรพล เหลี่ยมสูงเนิน

บุคคล

15 ก.ย. 59

15 ธ.ค. 60

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 ต.ค. 59

30 มิ.ย. 60

26 ก.ย. 59

30 ก.ย. 62

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
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ลําดับที่
2275
2276

ชื่อแผน
ระบบและกลไก
อาหาร

2277

อาหาร

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
59-02810
เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับภูมิภาค(ภาคใต้)
นายทวีวัตร เครือสาย
59-00182
เชือ่ มโยงผลผลิตอินทรีย์และอาหารสุขภาพเข้าสู่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพของคน บริษัท สวนเงินมีมา จํากัด
วัยทํางาน
59-00183
พัฒนาอาหารปลอดภัยในชุมชนและเครือข่าย ด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2278
2279

อาหาร
อาหาร

59-00188
59-00189

2280

อาหาร

59-00203

2281
2282

อาหาร
อาหาร

59-00238
59-00279

2283
2284

อาหาร
อาหาร

59-00283
59-00360

2285

อาหาร

59-00418

2286
2287
2288

อาหาร
อาหาร
อาหาร

59-00419
59-00420
59-00424

2289

อาหาร

59-00427

2290

อาหาร

59-00428

2291
2292
2293

อาหาร
อาหาร
อาหาร

59-00431
59-00432
59-00434

2294
2295

อาหาร
อาหาร

59-00435
59-00436

2296

อาหาร

59-00438

2297
2298

อาหาร
อาหาร

59-00440
59-00444

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา
พัฒนาอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดนครปฐมอย่าง
ยั่งยืน
พัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่อนหวาน เพื่อลดบริโภคหวานด้วยการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อสุขภาพ
รณรงค์สุขภาวะดีเริ่มที่นมแม่และบริโภคผักผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์
เจริญตามรอยพระยุคลบาทพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และ
สุขภาพเพื่อเด็กไทยแก้มใส
พัฒนาระบบติดตามโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์
พัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพลด
หวานมันเค็ม
พัฒนารูปแบบร้านอาหารสุขภาพ (ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้)ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก้าวย่างตลาดสีเขียวเคียงคู่ผู้บริโภค
คาราวานอาหารปลอดสารเคมี
นําสงขลาสู่ครัวโลก ด้วยการสร้างระบบอาหารคุณภาพอย่างยั่งยืน

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล
องค์กรเอกชน

วันเริ่มต้น
1 ต.ค. 59
16 ม.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 ก.ย. 60
15 ก.ย. 59

องค์กรรัฐ

16 ม.ค. 59

15 พ.ย. 59

8 ก.พ. 59
1 มี.ค. 59

7 ก.พ. 60
28 ก.พ. 60

นางอังศณา ฤทธิ์อยู่

องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

8 ก.พ. 59

7 ก.พ. 60

นางนันทวัน ยันตะดิลก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บุคคล
องค์กรรัฐ

1 มี.ค. 59
1 เม.ย. 59

28 ก.พ. 60
31 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นท.พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี

องค์กรรัฐ
บุคคล

20 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59

19 ธ.ค. 60
24 มี.ค. 60

ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร

บุคคล

1 พ.ค. 59

30 เม.ย. 60

นางสาวกรณ์รวี เก่งกุลภพ
นายยุทธนา เจริญชัย
สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา

บุคคล
บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

20 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
4 พ.ค. 59

19 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
3 มี.ค. 60

2 มิ.ย. 59

1 มิ.ย. 60

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
บุคคล
องค์กรรัฐ

4 พ.ค. 59

3 พ.ค. 60

15 พ.ค. 59
20 พ.ค. 59
15 พ.ค. 59

14 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
14 พ.ค. 60

คณะบุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

1 พ.ค. 59
4 พ.ค. 59

30 เม.ย. 60
3 พ.ค. 60

3 พ.ค. 59

2 พ.ค. 60

องค์กรเอกชน
บุคคล

15 พ.ค. 59
3 พ.ค. 59

14 พ.ย. 59
2 พ.ค. 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มูลนิธิสังคมสุขใจ

พัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
พัฒนาเสริมสร้าง แหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ขยายฐานการบริโภคและการผลิตพืชผักอินทรีย์วังน้ําเขียว
พัฒนาระบบไอทีสําหรับช่องทางการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย
สุขภาวะที่ดีตามวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์อย่างสมดุล โดยการจัดการภายในชุมชน
กรณีศึกษา : บ้านหัวงัว ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เครือข่ายโรงเรียนในสวนผัก
ส่งเสริมแหล่งผลิตอาหารสุขภาพวิถีธรรมชาติเพื่อสุขภาวะครอบครัวและชุมชน

นางสุดใจ ธารธาราทอง
นายอนุกูล ทรายเพชร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย

คณะบุคคลห้องสมุดลูกข่าง
มูลนิธิเอ็มโอเอไทย

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจร แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้ต้องขังเรือนจําชั่วคราวและพัฒนาให้บริการแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้ปลูกพืชอินทรีย์เพื่อสุขภาวะที่ดีของชาวไทย
บริษัท โรงสีข้าว สวนดุสิต จํากัด
การพัฒนาระบบเชื่อมโยงผักผลไม้และข้าวอินทรีย์เข้าสู่การบริโภคของเด็กนักเรียนใน นางสาวสุวรรณี อัศวกุลชัย
พื้นที่ต้นแบบ
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ลําดับที่
2299

ชื่อแผน
อาหาร

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
59-00445
ฝึกอบรมทักษะ กระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ และเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค นายอุดม โคตรดี

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
1 พ.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 เม.ย. 60

2300
2301

อาหาร
อาหาร

59-00448
59-00451

พัฒนาสุขภาพดีด้วยเห็ดอินทรีย์
ชุมชนเกื้อเกษตรอินทรีย์

นายคณุตน์ ศิโรทศ
มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม

15 พ.ค. 59
3 พ.ค. 59

14 พ.ค. 60
2 พ.ค. 60

2302

อาหาร

59-00454

อาหารสุขภาพ ใส่ใจชีวิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิศานติรัศวลัย

26 พ.ค. 59

25 พ.ค. 60

2303

อาหาร

59-00457

2 มิ.ย. 59

1 มิ.ย. 60

2304

อาหาร

59-00458

บุคคล

4 พ.ค. 59

3 พ.ค. 60

2305

อาหาร

59-00750

30 พ.ย. 60

อาหาร
อาหาร

59-00760
59-00972

1 ส.ค. 59
22 มิ.ย. 59

31 ก.ค. 60
21 มิ.ย. 60

2308

อาหาร

59-00973

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

1 ก.ย. 59

2306
2307

พัฒนาแหล่งให้บริการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลผลิตผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรตําบลทานตะวัน นายอภิชาติ ชนประชา
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สู่ผู้บริโภค
เสริมสร้างศักยภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสขยายผลสู่ชุมชน
มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ
พัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนผักคนเมือง : เรียนรู้การปลูกและบริโภคผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพของคนเมือง
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

2309

อาหาร

59-00977

2310

อาหาร

59-00996

2311

อาหาร

59-00997

พัฒนากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ส่งเสริมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภค
ขนมเด็กในโรงเรียนภาคตะวันตก
วิจัยนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทารกและเด็กเล็ก

2312

อาหาร

59-00998

พัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ

2313

อาหาร

59-01193

อาหารของแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชนจังหวัดสงขลา

2314
2315

อาหาร
อาหาร

59-01204
59-01205

2316
2317

อาหาร
อาหาร

59-01266
59-01268

โรงเรียนสุขภาพดีด้วยผักผลไม้อินทรีย์
พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการอาหาร โภชนาการ และ
สุขภาพ เพื่อเด็กไทยแก้มใส
สถานีเกษตรแบ่งปัน เพื่อนผลิตให้เพื่อนบริโภค เกษตรอินทรีย์
พิษณุโลกเมืองสุขภาพดี มีแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ

2318

อาหาร

59-01311

ตะลักเกี๊ยะ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์กรรัฐ

22 มิ.ย. 59

21 มิ.ย. 60

30 มิ.ย. 59

29 มิ.ย. 60

สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ มูลนิธิ/องค์กร
ระหว่างประเทศ
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระ
มูลนิธิ/องค์กร
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สาธารณประโยชน์
ฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา องค์กรรัฐ

17 ส.ค. 59

16 ส.ค. 60

8 ก.ค. 59

7 ม.ค. 61

8 ก.ค. 59

7 ก.ค. 60

22 ส.ค. 59

21 ก.ย. 60

บริษัท สวนเงินมีมา จํากัด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

องค์กรเอกชน
องค์กรรัฐ

12 ก.ค. 59
15 ส.ค. 59

11 ก.ค. 60
14 ส.ค. 60

นายวุฒิชัย อ่องนาวา
บุคคล
คณะบุคคลโครงการพิษณุโลกเมือง
คณะบุคคล
สุขภาพดี มีแหล่งให้บริการอาหารเพื่อ
สุขภาพ
บริษัท ปั้นเมือง จํากัด
องค์กรเอกชน

8 ส.ค. 59
15 ส.ค. 59

7 พ.ค. 60
14 ส.ค. 60

15 ส.ค. 59

14 ส.ค. 60
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ลําดับที่
2319

ชื่อแผน
อาหาร

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-01312
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย

ผู้รับทุน
คณะบุคคลเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

ประเภทผู้รับทุน
คณะบุคคล

วันเริ่มต้น
15 ส.ค. 59

วันสิ้นสุด
14 ส.ค. 60

2320
2321

อาหาร
อาหาร

59-01313
59-01314

บุคคล
คณะบุคคล

11 ส.ค. 59
11 ส.ค. 59

10 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60

2322
2323

อาหาร
อาหาร

59-01318
59-01319

บุคคล
บุคคล

15 ส.ค. 59
11 ส.ค. 59

14 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60

2324
2325

อาหาร
อาหาร

59-01320
59-01338

บุคคล
บุคคล

15 ส.ค. 59
15 ส.ค. 59

14 ส.ค. 60
14 ส.ค. 60

2326

อาหาร

59-01354

บุคคล

15 ส.ค. 59

14 ส.ค. 60

2327

อาหาร

59-01365

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

1 ส.ค. 59

31 ต.ค. 60

2328

อาหาร

59-01394

11 ส.ค. 59

10 ส.ค. 60

นางสาววิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

2329

อาหาร

59-01397

2330

อาหาร

59-01429

2331

อาหาร

59-01435

2332
2333

อาหาร
อาหาร

59-01948
59-02422

2334
2335

อาหาร
อาหาร

59-02423
59-02427

2336

อาหาร

59-02432

2337

อาหาร

59-02437

พัฒนากลไกการเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการด้วย
ช่องทางต่างๆ
เสริมพลังความสามารถให้ภาคีเครือข่ายงานอาหารรุ่นใหม่ ตามประกาศโจทย์แหล่ง
ให้บริการอาหาร และการเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์
ศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืนด้านพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคและการ
ออกกําลังกายโดยชุมชน เขตสุขภาพที่ 4
เครือข่ายการจัดการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สนับสนุนกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยภาคีเครือข่าย
ด้านอาหาร
เปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน
เด็กเหนือปรับพฤติกรรมลดบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มผสมน้ําตาลให้ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ
สํารวจพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ อาหารเสี่ยงต่อสุขภาพ และภาวะโภชนาการ ใน
พื้นที่โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
ประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

15 ส.ค. 59

14 ส.ค. 60

บริษัท สวนเงินมีมา จํากัด

องค์กรเอกชน

28 ก.ค. 59

27 ต.ค. 60

2338

อาหาร

59-02440

พัฒนาตลาดส่งเสริมผักปลอดสารและอาหารลดหวานมันเค็ม

สมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน

2339
2340

อาหาร
อาหาร

59-02444
59-02450

ฟาร์มสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักผลไม้

มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท เทพธัญญภา จํากัด

ปฐม เชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค
ชุมชนอินทรีย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและสังคมที่เป็นธรรม

นายอนัฆ นวราช
คณะบุคคลโครงการชุมชนอินทรีย์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะและสังคมที่เป็น
ธรรม
การสร้างแหล่งบริการอาหารเพื่อสุขภาพพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา
นางสาวรัตนาภรณ์ แจ้งใจดี
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่สังคมแห่งการบริโภคอาหารอินทรีย์ นายอโนชา ปาระมีสัก
(เกษตรกร ตลาด ผู้บริโภคสีเขียว)
ร่วมสร้างชุมชนชาติพันธุ์ กิน อยู่ รู้เท่าทันการบริโภคที่ปลอดภัย
นางสาวกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ
พัฒนาแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ ชุมชนตําบลวิหารแดง ตําบลวิหารแดง
นางฉวีวรรณ พินิชกชกร
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การพัฒนาแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนการสานเสริมสร้างพลังในการดําเนินงานตามรอยพระบาท พัฒนาด้านอาหาร สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยใน
โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พัฒนาผลผลิตการเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค
สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย องค์กรรัฐ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขํา
บุคคล
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์กรรัฐ

17 ส.ค. 59

16 ส.ค. 61

15 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59

14 ม.ค. 60
4 ก.ย. 60

มหาวิทยาลัยรังสิต
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

9 ก.ย. 59
1 ก.ย. 59

8 มี.ค. 61
31 ส.ค. 61

15 ก.ย. 59

14 ก.ย. 60

23 ส.ค. 59

22 ม.ค. 60

21 ก.ย. 59

20 ก.ย. 60

30 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59

29 พ.ย. 60
6 ธ.ค. 60

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
มูลนิธิชีววิถี

องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
องค์กรเอกชน
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ลําดับที่
2341

ชื่อแผน
อาหาร

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-02457
สื่อสารสาธารณะเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับทุน
มูลนิธิสื่อสร้างสุข

2342
2343
2344

อาหาร
อาหาร
อาหาร

59-02462
59-02468
59-02494

สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทํางานด้วยการบริโภคผักผลไม้ 400 กรัม
พัฒนาเครือข่ายและสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยด้วยสื่อใหม่
สนับสนุนการขับเคลื่อนโภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ

2345

อาหาร

59-02508

พัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี

2346

อาหาร

59-02679

2347
2348

อาหาร
อาหาร

59-02681
59-02746

2349

อาหาร

59-02779

2350
2351
2352
2353

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

59-02783
59-02792
59-02797
59-02816

ขับเคลื่อนแนวทางดําเนินการนโยบายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ําตาลและอาหาร
เสริมสําหรับเด็ก
ประเมินผลแผนงานขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาวะ
เยาวชนคนกล้า ท้าลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มด้วยผักผลไม้ โดยใช้ศักยภาพแกนนําสภา
เด็ก/เยาวชน และพลังของท้องถิ่นและชุมชน
พัฒนายกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ สู่การ
ปฏิบัติ
พัฒนาระบบเชื่อมช่องทางตลาดผลผลิตอินทรีย์และอาหารสุขภาพ
หาดคูเดื่อยุคใหม่ บริการอาหารปลอดภัย ใส่ใจทุกเมนู ชูการสร้างสุขภาวะ
สนับสนุนงานสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
เชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่เมนูอาหารเพื่อสุขภาวะ

นางสาวจันทร์จิดา งามอุไรรัตน์
บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ จํากัด
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมาคมพัฒนาประชาสังคมและองค์
ความรู้จันทบูร
มูลนิธิทันตสาธารณสุข

2354
2355

อาหาร
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ

59-02862
58-04290

2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362

ประเภทผู้รับทุน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

วันเริ่มต้น
5 ก.ย. 59

วันสิ้นสุด
4 ก.ย. 60

30 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
1 ก.ย. 59

29 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60
30 พ.ย. 59

26 ก.ย. 59

25 ก.ย. 60

21 ส.ค. 59

20 มิ.ย. 60

ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
นายอนันตวิทย์ วัชโรทัย

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล
บุคคล

17 ส.ค. 59
16 ก.ย. 59

16 ธ.ค. 59
15 ก.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์กรรัฐ

2 ก.ย. 59

1 ก.ย. 60

องค์กรเอกชน
บุคคล
บุคคล
องค์กรเอกชน

16 ก.ย. 59
16 ก.ย. 59
20 ก.ย. 59
20 ก.ย. 59

15 พ.ย. 60
15 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60

สนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่อลดโรคอ้วนและ NCDs
Healing Wave Project (โครงการคลื่นเสียงแห่งดนตรีบําบัด)

บริษัท สวนเงินมีมา จํากัด
ดร.เตชภณ ทองเติม
นางผลิพร ธัญญอนันต์ผล
ห้างหุ้นส่วนสามัญศูนย์คนรุ่นใหม่ใจ
อาสา
นางสาวศศิมาภรณ์ ล้อมทอง
นางเทวี เทียนทอง

บุคคล
บุคคล

26 ก.ย. 59
13 พ.ค. 59

25 ก.ย. 60
28 ก.พ. 60

58-04294

ประชุมสัมมนาสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ ครั้ง ที่ 3

นายประจวบ รักษ์จูล

บุคคล

23 ต.ค. 58

15 ม.ค. 59

58-04296

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิศาล ไม้ บุคคล
เรียง
นายประสิฐ ใต้ศรีโคตร
บุคคล

4 ต.ค. 58

30 พ.ย. 58

58-04297

ส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2558 รวมพลคน
ห่วงใยผู้สูงอายุ
ส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารอินทรีย์ในหมู่บ้าน

26 ส.ค. 59

31 มี.ค. 60

58-04300

พลังสื่อสร้างสรรค์เด็กเยาวชนห่างไกลเหล้าบุหรี่

นายวีรชล ณะอุโมง

บุคคล

15 ก.พ. 59

30 มิ.ย. 59

59-00016

องค์กรเอกชน

8 ต.ค. 58

30 พ.ย. 58

59-00067

พัฒนาออกแบบแนวคิดและผลิตสื่อประเด็น งานเลี้ยงปลอดเหล้า (ยกยอดไปทําต่อใน บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศ
ระบบบัญชี)
ไทย) จํากัด
สื่อ DVD หมอลําเรื่องต่อกลอน ป้องกันโรคเบาหวาน
นายมานิต ชาวงษ์

บุคคล

6 พ.ค. 59

31 ม.ค. 60

59-00090

พื้นที่เรียนรู้สุขภาวะด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย แก่เยาวชนในชุมชนทุ่งมหาเมฆ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์

15 ธ.ค. 58

14 ธ.ค. 59

มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
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ลําดับที่
2363
2364

2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381

ชื่อแผน
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-00108
เยาวชนเข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ

59-00213

59-00125

59-00227

นายกูอิลาม

ผู้รับทุน
ระยีแก

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ:การ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ทํางานเป็นทีมด้านการศึกษา วิจัย และปฏิบัติ (Optimizing Healthcare
Quality:Teamwork in Education)
ฉลาดใช้ ห่างไกลปัญหาสุขภาพ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
6 พ.ค. 59

วันสิ้นสุด
30 ธ.ค. 59

องค์กรรัฐ

15 มิ.ย. 59

31 ม.ค. 60

องค์กรรัฐ

22 ก.ค. 59

30 ธ.ค. 59

นิทรรศการ ผู้นําสุข(ภาวะ)...ใครๆก็เป็นได้ (Health Promotion Project
Conference 2016 )
ผู้นําเยาวชนจิตอาสาช่วยส่งเสริมสุขภาวะคนพิการ

นางสาววรินรําไพ วนิชลานันท์

บุคคล

1 เม.ย. 59

30 มิ.ย. 59

มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย

25 มี.ค. 59

30 มิ.ย. 59

คณะบุคคลองค์กรสามหมอกพัฒนา

1 ก.ย. 59

30 เม.ย. 60

59-00306

สร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการเกิดโรคอันเกิดจากอาหารไทยใหญ่ในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
คณะบุคคล

31 ต.ค. 59

สื่อชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ ปีที่ 2

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
บุคคล

1 พ.ค. 59

59-00495

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ
ผู้หญิง
นางสาวริญญาภัสร์ ไชยปิติพิทักษ์

3 มิ.ย. 59

31 ต.ค. 59

59-00498

สื่อละครสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศวัยจิ้น...ฟินเว่อร์

คณะบุคคล

17 มิ.ย. 59

31 ต.ค. 59

59-00500

เสริมสร้างจิตตปัญญา พัฒนาจิตอาสา ฟื้นฟูคุณค่าชีวิต

คณะบุคคลสถาบันไทเลยเพื่อการ
พัฒนา (กลุ่มก่อการดีเลย)
นายวุฒิชัย อ่องนาวา

บุคคล

25 ส.ค. 59

30 เม.ย. 60

59-00501

คุ้มครองห่วงใย ใส่ใจชุมชน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

องค์กรรัฐ

5 ก.ย. 59

31 มี.ค. 60

59-00668

รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและมหกรรมวันเอดส์โลก

นางจอมศรี ลาวเมือง

บุคคล

1 พ.ย. 59

30 เม.ย. 60

59-00709

นําร่องหลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ

นางสาววิไลวรรณ ประทุมวงศ์

บุคคล

1 มิ.ย. 59

31 ม.ค. 60

59-00763

พัฒนาและดําเนินงานสํานักข่าวเพื่อการสื่อสารระบบสุขภาพ

ภิวัฒน์สาธารณสุขไทย

1 ต.ค. 59

31 ส.ค. 62

59-01247

การสัมมนา ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ

18 ส.ค. 59

30 พ.ย. 59

59-01252

สร้างเสริมสุขภาพ เรียนรู้ รักษ์ ด้วยจักรยาน

นางจรีย์พร อรุณรัตน์

บุคคล

29 ส.ค. 59

31 ธ.ค. 59

59-01254

การสร้างเสริมสุขภาวะตามวิถีแห่งโยคะสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

นายปริญญา สิริอัตตะกุล

บุคคล

1 ก.ย. 59

31 ม.ค. 60

59-01255

พัฒนาเยาวชนนักรณรงค์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายนิตย์ มือแป

บุคคล

15 ก.ย. 59

28 ก.พ. 60

59-01440

สื่อสารความรู้ต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะ

นางสาวสายสิริ อิสรชาญวาณิชย์

บุคคล

15 ส.ค. 59

30 ก.ย. 60

59-00228
59-00297
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ลําดับที่
2382
2383
2384
2385

2386

ชื่อแผน
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
59-01483
จัดการข้อมูลและสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่ สังคมสูงวัย ใส่ใจสุขภาวะ

ผู้รับทุน
นางสาวอภิญญา ตันทวีวงศ์

ประเภทผู้รับทุน
บุคคล

วันเริ่มต้น
15 ส.ค. 59

วันสิ้นสุด
14 ก.พ. 60

59-01723

สนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ เรื่องการควบคุม(เมท)แอมเฟตามีนอย่างสร้างสรรค์

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

องค์กรรัฐ

24 ส.ค. 59

30 พ.ย. 59

59-01726

สืบชะตาผญ๋าคนเฒ่าต่ออายุยืนยาว...ฉลองเชียงใหม่เจ็ดร้อยสาวปี๋

นางสาวอัญชนา นิติคุณ

บุคคล

10 ต.ค. 59

31 พ.ค. 60

59-01730

สวนสมุนไพรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ

องค์กรรัฐ

31 ส.ค. 59

31 ธ.ค. 59

59-01733

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปี 2 5 5 9

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

องค์กรรัฐ

1 ก.ย. 59

31 ม.ค. 60

59-01738

ป้ายสะกดนิ้วมือไทย-อังกฤษ และแบบพับ

28 ก.พ. 60

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาวะ

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน

29 ส.ค. 59

59-01775

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวก
ไทย
บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ จํากัด

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 60

59-02812

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)

1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 60

1 ม.ค. 59

31 ธ.ค. 59

5 ส.ค. 59

30 เม.ย. 60

1 ต.ค. 59

30 มิ.ย. 61

1 ต.ค. 59

31 พ.ค. 61

1 พ.ย. 59

31 ต.ค. 60

23 ก.ย. 59

31 ธ.ค. 60

บริษัท เดย์ โพเอทส์ จํากัด
ดร.สมศรี ศิริขวัญชัย

มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรเอกชน
บุคคล

1 พ.ย. 59
1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 60
30 มิ.ย. 61

นางสาววิลัยลักษณ์ หงส์วรางกูร
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุคคล
มูลนิธิ/องค์กร
สาธารณประโยชน์
องค์กรรัฐ
องค์กรรัฐ

23 ก.ย. 59
1 ธ.ค. 59

25 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 60

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 60

2390

สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
สร้างเสริมความ
เข้าใจ
กลุ่มงานกลาง

59-00177

พัฒนาหลักสูตรต้นแบบและวิทยากรฝึกอบรม (Train-The-Trainer Program)
หลักสูตรละครกระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สานฝันวันเด็ก สานอนาคตเยาวชนชายแดนใต้

2391

กลุ่มงานกลาง

59-01426

ทูตความดีแห่งประเทศไทย พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ

2392

กลุ่มงานกลาง

59-01524

สนับสนุนกลไกระดับจังหวัดเพื่อสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม

2393

กลุ่มงานกลาง

59-01543

สานพลังประชารัฐจังหวัด รณรงค์สร้างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม

2394

กลุ่มงานกลาง

59-02677

ระบบสนับสนุน Active Citizen

2395

กลุ่มงานกลาง

59-02796

พัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพ่ฎอสร้างพลเมืองเพ่ฎอประเทศไทยท่ฎน่าอยู่

2396
2397

กลุ่มงานกลาง
กลุ่มงานกลาง

59-02811
59-02813

2398
2399

กลุ่มงานกลาง
กลุ่มงานกลาง

59-02863
59-02898

การรวมตัวของเหล่าฮีโร่
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานร่วมสร้างประเทศให้น่าอยู่:โครงการ
สานพลังประชารัฐจังหวัด รณรงค์สร้างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม และโครงการ
สนับสนุนกลไกระดับจังหวัดเพื่อสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม
บริหารจัดการและติดตามโครงการงาน Active Citizen Network
ปลุกพลังเปลี่ยนไทยออนไลน์เพื่อสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

2400
2401

กลุ่มงานกลาง
กลุ่มงานกลาง

59-02900
59-02962

2387
2388
2389

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
การพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพของประเทศไทย

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
มูลนิธิธรรมดี
สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อ
สังคมไทยเข้มแข็ง
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ
สังคม (ประเทศไทย)
มูลนิธิสยามกัมมาจล
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