
แบบฟอร์มข้อมูลโครงการ/พื้นที่ปฏิบัติการภาคีงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ของ กขป.  
ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ 

 
ประเด็นเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพ ชื่อองค์กรรับผิดชอบ ชื่อโครงการ กิจกรรมเด่น งบประมาณ/

แหล่งทุน 
สถานที่ติดต่อ ผู้ประสานงาน/เบอร์

โทร จังหวัด พ้ืนที่ด าเนินการ 
สตูล ทุกพื้นที่ในจังหวัดสตูล กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรจังหวัดสตูล 
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน
ร่วม 

จัดตั้งบริษัทของ
เกษตรกรโดย
เกษตรกรเพื่อ
เกษตรกร ร้านค้า 
ร้านอาหาร โดยบริษัท
หุ่นไล่กากรุ๊ปจ ากัด ,
สตูลเอ้าเลต,บุหงารัม
ไป 

สมาชิกลงหุ้น ส านักงานท่ี ๓ ศาลากลาง 
จ.สตลู  

นางสาวนิธิมา บินต ามะ
หงง ๐๖๒-๖๐๕๓๗๙๑ 
,๐๙๙-๓๐๔๘๕๗๕ 

สนง. ๐๗๔-
๗๒๕๐๔๔,๐๘๙-
๗๓๕๑๒๕๕ 

 ทุกพื้นที่ในจังหวัดสตูล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.)ภาคใต้  

โครงการเศรษฐกิจและทุน
ชุมชน  

ส่งเสริมสนับสนุน
ประมาณขับเคลื่อน
ความเข้มแข็งองค์กร
ชุมชน 

  ว่าท่ีอรุณ หวังหมัด 
๐๘๔-๗๔๘๒๗๖๕ 

 ทุกพื้นที่ในจังหวัดสตูล ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสตลู 

โครงการส่งเสริมการบริโภค
และใช้วัตถุดิบจากมกอช. 

ตรวจประเมินและ
รับรองสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

มกอช. อาคารศาลากลางจังหวัด
สตูล ช้ัน ๓ ถ.สตลูธานี ต.
พิมาน อ.เมือง จ.สตลู โทร 
๐๗๔-๗๒๓๑๒๒-๓  

 

   โครงการร้านอาหารวตัถุดิบ
ปลอดภัยใช้สินค้า Q  

ตรวจประเมินและ
รับรองร้านอาหารที่ใช้
วัตถุดิบปลอดภัยใช้
สินค้าตัว Q 

 อาคารศาลากลางจังหวัด
สตูล ช้ัน ๓ ถ.สตลูธานี ต.
พิมาน อ.เมือง จ.สตลู โทร 
๐๗๔-๗๒๓๑๒๒-๓  

 



   การตรวจติดตามและเฝูา
ระวังมาตรฐานสินคา้เกษตร 

-สุ่มตรวจสารซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ในล าไย 
-ตรวจสอบความถูก
ต้องการแสดง
เครื่องหมาย Q แบะ
ห้างโมเดริ์นเทรด 

 อาคารศาลากลางจังหวัด
สตูล ช้ัน ๓ ถ.สตลูธานี ต.
พิมาน อ.เมือง จ.สตลู โทร 
๐๗๔-๗๒๓๑๒๒-๓  

 

   เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด
สตูล เปูาหมาย ๓,๐๐๐ ไร่ 
(ปี ๖๑-๖๔) 

เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ทฤษฏีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน  

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

อาคารศาลากลางจังหวัด
สตูล ช้ัน ๓ ถ.สตลูธานี ต.
พิมาน อ.เมือง จ.สตลู โทร 
๐๗๔-๗๒๓๑๒๒-๓  

๐๗๔-๗๒๓๑๑๒-๓ 

 บ.ประชารัฐฯสตูล       บริษัทประชารัฐจังหวดัสตูล 
เลขท่ี ๑๕/๗ ถ.ยาตราสวสัดี 
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 
๙๑๐๐๐ โทร ๐๘๑-
๔๗๘๖๗๐๔ 

นายประยรู โขขัด   

 สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล  ติดตามเฝาูระวัง ชาใส่ส ี   สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล 
๕๔๗ ม.๒ ต.ละงู อ.ละงู  
จ.สตลู ๙๑๐๐๐ โทร ๐๘๙-
๖๕๘๗๓๔๔ 

นางกัลยทรรศ ติ้งหวัง 

 รพ.ละง ู     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละ
งู  โรงพยาบาลละงู  ต.
ก าแพง อ.ละงู  จ.สตูล   
๙๑๐๐๐ 

นพ.ปวิตร วณิชชานนท์  

 รพ.สตลู     โรงพยาบาลสตลู  ๕๕/๑ ถ. แพทย์หญิง



หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน  
อ.เมือง จ.สตลู ๙๑๐๐๐ 

วันทนา   ไทรงาม 

 เครือข่าย Yung 
smartfarmer 

      

 พชอ.ทุ่งหว้า     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ทุ่งหว้า หมู่ ๑ ต.ท่าเรือ อ.
ท่าแพ จ.สตูล ๙๑๑๕๐  
โทรศัพท ์ ๐-๗๔๗๘-๙๐๑๔ 

 

 พชอ.ควนโดน     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ละงู ม.๓  ต.ก าแพง  
อ.ละงู จ.สสตลู ๙๑๑๑๐  
โทรศัพท ์ ๐๗๔-๗๘๑๑๑๓ 

 

 พชอ.มะนัง     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
มะนัง  หมู่ ๗  ต.นิคมพัฒนา 
อ.มะนัง จ.สตลู ๙๑๑๓๐  
โทรศัพท ์๐๗๔-๗๗๔๔๕๑   

 

 -พชอ.ละงู  
 

 ประเด็นน้ ามันทอดซ้ า/
สินค้าปลอดภัย 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ละงู ม.๓   
ต.ก าแพง อ.ละงู  
จ.สตลู ๙๑๑๑๐
โทรศัพท ์ ๐๗๔-๗๘๑๑๑๓ 

 

สงขลา ต.ควนร ู เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จังหวัดสงขลา 

 ถ่ายทอดความรูด้้าน
เกษตร 

 ๕๒ ม.๙ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา  

นางนุสร รุ่งพรหม 
๐๘๑-๗๔๘๐๖๖๖ 

 ม.๒ ต.ท่าม่วง  
อ.เทพา 

ฝุายปกครองอ าเภอ/ชมรม
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

 ช่วยเหลือประชาชน  ม.๒ ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.
สงขลา  

นายสมพร บูโยะ 

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B9+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=16979879839018702340&sa=X&ved=2ahUKEwjH5ta2tJ7eAhUbTY8KHYvWBTAQ6BMwFnoECAoQNA
https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=4807601113650701796&sa=X&ved=2ahUKEwiEjqP60J7eAhWJQI8KHb3LCxYQ6BMwFHoECAoQIw
https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B9+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=16979879839018702340&sa=X&ved=2ahUKEwjH5ta2tJ7eAhUbTY8KHYvWBTAQ6BMwFnoECAoQNA


 ๑๖ อ าเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัด
สงขลา 

เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัด
สงขลา 

สังกัดครูบม่เพาะเกษตรกร
รุ่นใหม ่

การศึกษาด้าน
การเกษตร การ
ถ่ายทอดความรู ้

 ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่จังหวัดสงขลา 

นายสมพร บูโยะ 

 ๗ ต าบลในพื้นที่เทพา แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง
อ าเภอเทพา 

การผลิตและส่งเสรมิ
โครงการเกษตรอินทรีย ์

การปลูกกล้วยและ
ผลิตเกษตรอินทรีย ์

  นายสมพร บูโยะ 

 ม.๕ ต.โคกม่วง อ.คลองหอย
โข่ง 

สถาบันเกษตรอินทรีย์ อ.
คลองหอยโข่ง  

อาหารสุขภาพและสมุนไพร  มูลนิธิพระครูวีระ
เขมคุณ 

๖๐ ม.๕ ต.โคกม่วง อ.คลอง
หอยโข่ง  

นายรัฐพล ประพรม 
๐๙๕-๐๘๒๙๐๒๕ 

 ม.๑-๖ ต.วัดจันทร์ อ.สทิง
พระ 

รพ.สต.วดัจันทร์ และ
เครือข่ายอสม. 

โครงการเกษตรปลอดโรค
ผู้บริโภคปลอดภัย 

ค้นหาสารเคมีในเลือด
ในเกษตรกรที่ปลูกผัก 

-สปสช.ปี ๒๕๖๑ รพ.สต.วดัจันทร์ อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา 

นางดลฤทัย มีชัยชนะ 
๐๘๙-๕๙๕๑๙๕๓ 

 ต.ควนร ู ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านหนองเสาธง 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๘๕ ม.๓ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา โทร ๐๙๙-
๔๙๒๙๖๕๕ 

นางสาวนสสร หนูตม 
๐๙๙-๔๙๒๙๖๕๕ 

 ต.วัดจันทร/์คลองร/ีแม่
ทอม/เกาะสะบ้า/วังใหญ่/
ทับช้าง/รัตภูม/ิบางเหรียง/

วัดจันทร์/เชิงแส 

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ พัฒนาศักยภาพแกนน า
แรงงานนอกระบบ 

อาชีวอนามัยลดการใช้
สารเคมี ลดรานจา่ย
เพิ่มรายได ้

-สสส./๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๔๙/๑ ม.๓ ต.วดัจันทร์ อ.
สทิงพระ จ.สงขลา โทร 
๐๘๑-๙๕๙๗๓๘๕ 

นายระนอง ซุ้นสุวรรณ 
๐๘๑-๙๕๙๗๓๘๕ 

 ต.วัดจันทร/์คลองร/ีแม่
ทอม/เกาะสะบ้า/วังใหญ่/
ทับช้าง/รัตภูม/ิบางเหรียง/

วัดจันทร์/เชิงแส 

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ลดทุกข์สร้างสุข ลดทุกข์สร้างสุขระดับ
บุคคล 

-สสส./๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๔๙/๑ ม.๓ ต.วดัจันทร์ อ.
สทิงพระ จ.สงขลา โทร 
๐๘๑-๙๕๙๗๓๘๕ 

นายระนอง ซุ้นสุวรรณ 
๐๘๑-๙๕๙๗๓๘๕ 

 ต.วัดจันทร ์ เครือข่ายอสม.ร่วมกับรพ.สต เจาะเลือดหาสารเคมีใน
ร่างกาย 

เจาะเลือดหาสารเคมี
ในร่างกาย,ปลูก
สมุนไพรรางจดืล้างพิษ 

สปสช ๗๕/๓ ม.๓ ต.วดัจันทร์ อ.
สทิงพระ จ.สงขลา 

นางดลฤทัย มีชัยชนะ 
๐๘๙-๕๙๕๑๙๕๓ 

  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การผลิตเพื่อสุขภาพ 

ลดการใช้สารเคมีใน
การผลิต 

สปสช. ๔๙/๑ ม.๓ ต.วดัจันทร์ อ.
สทิงพระ จ.สงขลา 

นายระนอง ซุ้นสุวรรณ 
๐๘๑-๙๕๙๗๓๘๕ 



 สภาองค์กรชุมชนต าบลเกาะ
แต้ว ต.เกาะแต้ว 

เทศบาลต าบลเกาะแต้ว ปลูกมันส าปะหลังอินทรีย ์ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลัง 

๔,๐๐๐ สภาองค์กรชุมชนต าบลเกาะ
แต้ว ๒๒๘ ม.๑ ต.เกาะแต้ว 
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

นายฉัตรชัย เพชรฤทธ์ิ 
๐๘๓-๕๒๒๖๓๓๖ 

 ต.บางกล่ า วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
ชุมชนวัดคูเต่า 

ศึกษาเรียนรู้ แปรรูป
สมุนไพรชุมชน 

  วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
ชุมชนวัดคูเต่า ๓๓/๓ ม.๓ 
ต.แม่ทอม อ.บางกล่ า จ.
สงขลา 

นายชาญวิทูร สุขสว่าง 
๐๘๘-๗๘๖๒๓๗๙ 

 ม.๑ ต.วังใหญ ่ กองทุนหมู่บ้าน แปรรูปข้าวสารเพื่อสุขภาพ  พัฒนาชุมชน 
กทบ. 

๑๑๕/๑ ม.๑ ต.วังใหญ่ ต.
เทพา จ.สงขลา 

นายสมชาย ราชบุรี 
๐๖๑-๒๔๗๖๘๓๔ 

  สภาองค์กรชุมชน การแปรรปูกล้วยตาก  พอช. ๑๑๕/๑ ม.๑ ต.วังใหญ่ ต.
เทพา จ.สงขลา 

 

  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
วังใหญ ่

 ศูนย์เรียนรู้แรงงานนอก
ระบบ 

  ๑๑๕/๑ ม.๑ ต.วังใหญ่ ต.
เทพา จ.สงขลา 

 

 ตลาดกรีนโซน, (๔P-W)       
 อ.จะนะ  เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถี

บ้านบ้าน 
รวบรวมพันธุกรรมทุเรียน
พื้นบ้าน 

กิจกรรมประกวด
ทุเรียนพ้ืนบ้านต าบล
นาหว้า 

-พชอ. อ.จะนะ จ.สงขลา นางสาวภาวณิี  ไชยภาค 

 เทศบาลทุ่งต าเสา เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถี
บ้านบ้าน 

รวบรวมพันธุกรรมทุเรียน
พื้นบ้าน 

กิจกรรมประกวด
ทุเรียนพ้ืนบ้านต าบล
ทุ่งต าเสา 

-พชอ. ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่   
จ.สงขลา 

นายสายันต์  ชิตมณ ี

 ต.เขาพระ อ.รัตภมู ิ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถี
บ้านบ้าน 

รวบรวมพันธุกรรมทุเรียน
พื้นบ้าน 

กิจกรรมประกวด
ทุเรียนพ้ืนบ้านต าบล
เขาพระ 

-พชอ. ม.๖ ต.เขาพระ อ.รตัภมูิ  
จ.สงขลา 

นายภูมิปญัญา หมัดหล ี

 อ.รัตภมู ิ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถี
พอเพียงอ าเภอรัตภูม ิ

- ส่งเสริมสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล 

-ตลาดปันสุข ใน
โรงพยาบาล 

- รพ.รัตภมู ิ
- มูลนิธิชุมชน

เจ้าหน้าท่ีเภสัชกรรม
โรงพยาบาลรัตภูม ิอ.รัตภูมิ  

นางเพิ่มพรรณ์ ธนะภาส 



สงขลา จ.สงขลา ๙๐๑๘๐ โทร 
๐๘๙-๗๓๓๑๙๐ 

 พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน ต.ปา
ดังเบซาร ์

    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองนราธิวาส   อ.เมือง จ.
นราธิวาส   ๙๖๐๐๐ 

 

 พชอ.เมืองนราธิวาส     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ. 
สทิงพระจ.สงขลา ๙๐๑๙๐ 

 

 พชอ.สทิงพระ     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สะเดา ถ.กาญจนวนิชย ์       
ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 
๙๐๑๒๐  โทรศัพท์ ๐๗๔-
๔๑๑๒๕๕ 

 

 พชอ.สะเดา     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
นาหม่อม  ๑๗๖  ต.นา
หม่อม อ.นาหม่อม  จ. 
สงขลา ๙๐๓๑๐ โทรศัพท ์
๐๗๔-๓๘๒๒๐๐ 

 

 พชอ.นาหม่อม     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ควนเนียง  อ.ควนเนียง  
จ.สงขลา  ๙๐๒๒๐ 

 

 พชอ.ควนเนียง       
 พชอ.คลองหอยโข่ง     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

คลองหอยโข่ง ม.๑  ต.คลอง
หอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.

 

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=2299733386914749997&sa=X&ved=2ahUKEwiZ55zq157eAhWGsI8KHTFkBtUQ6BMwHXoECAoQKA


สงขลา  ๙๐๒๓๐ โทรศัพท์ 
๐๗๔-๕๐๑๑๐๖ 

 พชอ.ระวะ   เกษตรอินทรีย์ /
ธนาคารปุ๋ย 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ระวะ 

 

 ต.เกาะแต้ว   ข้าวอินทรีย์ ,แปรรูป
ขนมทองม้วน 

   

 ต.ตลิ่งชัน   แปรรูปสัตว์น้ า    
 ต.โคกม่วง   ท่องเที่ยวเกษตร    
 ต.วังใหญ่   แปรรูปกล้วยตาก

,ข้าวสาร 
   

 ต.ฉลุง   พืชร่วมยาง    
 ต.บางกล่ า   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/

คลองบางกล่ า 
   

 ต.พะตง   ตลาดชุมชน    
 ต.แค   เกษตรผสมผสาน/พืช

ร่วมยาง 
   

 ต.ควนลัง วิสาหกิจชุมชนเกษตร
ปลอดภัย ควนลังพัฒนา 

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนประจ าปี ๒๕๖๒  

กิจกรรมฝึกท าน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น(เพิ่ม
มูลค่าจากสินค้าคา้งส
ต๊อก) 

เทศบาลเมืองควน
ลัง 

๓๒๓/๑ ม.๔ ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

นางทักษก์ร ปรีชานนน 
๐๘๑-๘๙๖๖๕๑๗ 

 ต.ควนลัง ยูนิคก์ฟาร์มร่วมกับวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรปลอดภัย ควน
ลังพัฒนา 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้การผลิต
และการตลาด ม.หาดใหญ ่

แหล่งเรียนรู้ศึกษาดู
งานจากฟาร์มเมลลอน
ยูนิคค์ฟาร์ม 

ม.หาดใหญ ่ ถ.เอเชีย ๔๒ ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา  

เพลินพิศ ๐๘๑-
๕๔๐๙๘๙๕,ทักษ์กร 
๐๘๑-๘๙๖๕๑๗ 

 ต.ล าไพล อ.เทพา  ศูนย์จัดการความรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงควนน้ าทรัพย์ 

เครื่องผลิตน้ าส้มควันไม ้ น้ าส้มควันไม้ใช้กับ
การเกษตร 

ส่วนตัว ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๘๘/๖ ม.๖ ต.ล าไพล อ.
เทพา จ.สงขลา ๙๐๒๖๐ 

นางสาวปัญชุลี บุญเต็ม 
๐๗๔-๘๙๐๗๒๔,๐๘๑-



๐๘๒๓๖๑๙ 
 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญผ่ึ้ง

โพรง 
การแปรรปูผลิตภณัฑ์น้ าผึ้ง น้ าผึ้งบริสุทธ์ิ ไวน์ สบู่ 

เยลลี ่
- กลุ่ม 
- ธกส. 

๙๒ ม.๔ ต.โคกม่วง อ.คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา  

คุณปานเทพ สุวรรณ
มาลา ๐๘๘-
๒๙๕๐๖๘๒ 

 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง มูลนิธิพระครูวีระเขมคณุ การปลูกและแปรรูป
สมุนไพร 

การปลูกและแปรรูป
สมุนไพร 

มูลนิธิพระครูวีระ
เขมคุณ 

วัดปลักคล้า ต.โคกม่วง นายรัฐพล ประพรม 
๐๙๕-๐๘๒๙๐๒๕ 

 ศูนย์บ่มเพราะเกษตรกรรุ่น
ใหม่จังหวัดสงขลา 

เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่
จังหวัดสงขลา 

พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่ม
เพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่

บ่มเพาะท าแผนพัฒนา 
ตัวโครงการระดับ
เครือข่าย ผลผลิต 
การตลาด องค์ความรู ้

ไม่ม ี ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่จังหวัดสงขลา ๑๑๙ ม.
๘ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.
สงขลา   

นายกรวิชญ์ มาระเสนา 

๐๘๑-๕๙๙๑๗๔๕ 

 ศูนย์บ่มเพราะเกษตรกรรุ่น
ใหม่จังหวัดสงขลา 

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่จังหวัดสงขลา 

Young Smart Farmer 
Songkhla Farm Shop  
 

ร้านจ าหน่ายสินค้า
ของเกษตรกรที่ผลิต
สดและแปรรูป 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท จากธกส. 

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่จังหวัดสงขลา ๑๑๙ ม.
๘ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.
สงขลา   

๐๘๑-๕๙๙๑๗๔๕ 

พัทลุง จังหวัดพัทลุง บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
พัทลุง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ ากัด 

ตลาดซื้อขายสินคา้เกษตร
ล่วงหน้า  

สร้างพื้นที่จ าหน่าย
สินค้าทางการเกษตร
อินทรีย์และGAP 

 บริษ้ทประชารัฐรักสามัคคี
ทั่วประเทศ 

เป็นอสวัต ลมิศรสีกุล 
๐๓๖-๓๙๓๓๙๙๘ 

  สภาปฏิรูปวงการยางแห่ง
ประเทศไทย 

 ท าให้สินค้ายางพารา
เป็นสินค้าควบคมุ 

  เป็นอสวัต ลมิศรสีกุล 
๐๓๖-๓๙๓๓๙๙๘ 

 ต.กงหรา 
 

 ข้าว     

 ต.นาปะขอ  ข้าว     
 ต.แหลมโหนด  ข้าว     
 ต.พนางตุง  ข้าว     
 ต.ชะรัต  ข้าว     



 ต.ร่มเมือง  ข้าว     
 ต.นาท่อม 

 
 อาหารปลอดภัย/ธรรมนูญ

สุขภาพ 
    

 ต.ร่มเมือง   อาหารปลอดภัย/
ธรรมนญูสุขภาพต าบล
ร่มเมือง 

   

 พชอ.เมือง   อาหารปลอดภัย    
 พชอ.กงหรา   อาหารปลอดภัย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

กงหรา 
ม.๑ ต.คลองทรายขาว อ.กง
หรา จ.พัทลุง  ๙๓๑๘๐  

 

 พชอ.เขาชัยสน   อาหารปลอดภัย  ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเขาชัยสน ม.๓  ถ.

เขาชัยสน - จงเก ต.เขาชัย

สน อ.เขาชัยสน พัทลุง 

๙๓๑๓๐   

 

 

 

 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว ศูนย์เรียนรู้สวนปุาห้วยพูด ส่งเสริมตลาดเพื่อสุขภาพ -วิทยุชุมชน  
-เลี้ยงปลา 
-เลี้ยงผึ้ง 
-เลี้ยงชันโรง 
-ฝึกช่างไม ้
-ปลูกต้นไม ้

-กทบ 
-ทุนเอง 
-ส านักงานเกษตร 
-อบต 

๑๓ ม.๗ ต.โคกสัก อ.บาง
แก้ว จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐ 

นายวิวัฒน์ หนูมาก 
๐๘๔-๘๕๙๓๕๙๖ 

 ต.โคกสัก /ต.หนองเสาธง/ต.
ทุ่งนารี/ต.ปากพะยูน/ต.ตะ

สภาองค์กรชุมชนต าบล  
โซนใต ้

โครงการสุขภาวะชาวสวน
ยางและสวนยางยั่งยืน 

ปลูกต้นไม้ปุาร่วมยาง 
เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงชันโรง 

-ส านักงานเกษตร 
-ทุนเอง 

๑๓ ม.๗ ต.โคกสัก อ.บาง
แก้ว จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐ 

นายวิวัฒน์ หนูมาก 
๐๘๔-๘๕๙๓๕๙๖ 



โหมด/ 
 

ปลูกตะไครห้อม 

 ต.โคกสัก /ต.หนองเสาธง/ต.
ทุ่งนารี/ต.ปากพะยูน/ต.ตะ

โหมด/ 
 

สภาองค์กรชุมชนต าบล  
โซนใต ้

เฝูาระวังสารเคมีอันตราย เลี้ยงผึ้งชันโรง  ปลูก
ไม้ปุา   

-ส านักงานเกษตร 
-ทุนเอง 

๑๓ ม.๗ ต.โคกสัก อ.บาง
แก้ว จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐ 

นายวิวัฒน์ หนูมาก 
๐๘๔-๘๕๙๓๕๙๖ 

ตรัง ตรัง/พัทลุง สมาคมเกษตรกรชาวสวน
ยาง ๑๖ จังหวัดภาคใต้ /
เครือข่ายคนกรีดยาง 

สวนยางยั่งยืน เกษตร
พึ่งตนเอง อาหารเป็นยา 

สารฮัวมสั ไคโตซาน  เครือข่ายคนกรีดยาง ๓๐ ม.
๔ ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 

นายสุวิทย์ ทองหอม 
๐๙๙-๓๕๔๔๔๑๕ 

 อ าเภอเมือง,อ าเภอนาโยง, สมัชชาสุขภาพจังหวดัตรัง สุขภาพคนตรังยั่งยืนด้วย
การดูลนาข้าว 

การฟื้นฟูนาข้าว/การ
ปลูกข้าวในจังหวัดตรัง 

-ระดมทุน. 
-สสส. 
-สช. 

๑๑๙ /๒ ถ.บ้านโพธิ์ ต.ทับ
เที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  

นายส าราญ สมาธิ 
๐๘๖-๙๔๗๘๐๕๙ 

 ตรัง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.)ภาคใต้ 

โครงการเศรษฐกิจและทุน
ชุมชน  

ส่งเสริมสนับสนุนง
ประมาณขับเคลื่อน
ความเข้มแข็งองค์กร
ชุมชน 

  ว่าท่ีอรุณ หวังหมัด 
๐๘๔-๗๔๘๒๗๖๕ 

 พชอ.ย่านตาขาว     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ย่านตาขาว   ถ.ตรัง-ปะ
เหลียน ต.ย่านตาขาว  อ.
ย่านตาขาว จ.ตรัง 
๙๒๑๔๐ 

 

 พชอ.รัษฎา     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
รัษฎา ท่ีว่าการอ าเภอรัษฎา 
ม.๕   ถ.เทศารัษฎา ต.คลอง
ปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 

 



๙๒๑๖๐  โทรศัพท ์ ๐-
๗๕๒๘-๖๑๑๗  

ยะลา - เศรษฐกิจฐานราก (๔P-W)       
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

นราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อ
สังคม)จ ากัด 

โครงการอาหารปลอดภัย ยกระดับเกษตรกร
ผลิตสินค้าปลอด
สารพิษ 

 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
ณ ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.
นราธิวาส 

นายภาณุมาศ ธนากานต์ 
๐๘๙-๔๖๖๑๔๑๗ 

  โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร ์

    ผู้อ านวยการ โรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์ 
เลขท่ี ๑๘๐ ถ.ระแงะมรรคา 
ต.บางนาค อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส 
๙๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-
๕๓๐๙๙๙ ,แฟกซ์ ๐๗๓-
๕๑๓๔๘๑      

นพ.วิเชียร วิเชียรวัฒน
ชัย 

 โรงพยาบาลสไุหงโกลก     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุ
ไหงโกลก เลขท่ี๑ ทรายทอง 
๕ ต.สไุหงโก-ลก อ.สุไหงโก-
ลก จ.นราธิวาส ๙๖๑๒๐ 
โทรศัพท์  ๐๗๓-๕๑๗๕๐๐  
โทรสาร ๐๗๓-๕๑๗๕๒๐ 

นพ.อินทร์  จันแดง 
 

  โรงพยาบาล ยี่งอเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

   โรงพยาบาล ยี่งอเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา 
๑/๑๗ หมู่ ๔ ต าบลยี่งอ 
อ าเภอยี่งอ จังหวัด 

นพ.อดุลย์ เร็งมา 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA


นราธิวาส ๙๖๑๘๐  
โทรศัพท ์ ๐๗๓-๕๙-๑๔๕๔  
แฟกซ์ ๐-๗๓๕๙-๑๕๒๒ 

ปัตตานี ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุน
การผลิตและบรโิภคผัก
ปลอดภัยในครัวเรือน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและบริโภคผักปลอดภัย
ในครัวเรือน  

ปลูกผักจากวัสดเุหลือ
ใช้ 

-สสส./๕๕,๐๐๐ 
บาท 

๑/๑ ม.๑ ต.หนองแรต อ.ยะ
หยิ่ง จ.ปัตตานี ๐๙๘-
๐๑๐๘๘๑๘ 

 

 หมู่ ๗ ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง สร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก 
การผลิตและบรโิภคผัก
ปลอดสารเคมีในครัวเรือน 
ชุมชนบ้านจะรัง  

สร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก
การผลิตและบรโิภคผัก
ปลอดสารเคมีในครัวเรือน 

ปลูกผักสวนครัวจาก
วัสดุเหลือใช้ 

-สสส./๕๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๓/๔ ม.๗ ต.จะรัง อ.ยะ
หริ่ง จ.ปัตตานี ๙๔๑๕๐ ,
๐๙๓-๒๙๕๑๙๙๐ 

 

 พชอ.ยะหริ่ง  
 
 

 อาหารปลอดภัย   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ยะหริ่ง  ถ.รามโกมุท ต. ยามู 
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
๙๔๑๕๐  โทรศัพท์ ๐๗๓-
๔๙๑๒๗๓ 

 

 พชอ.ยะรัง  อาหารปลอดภัย   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ยะรัง  ๓๒ หมู่ ๓  ถ.สิโรรส  
ต.ยะรัง  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 
๙๔๑๖๐ 

 

 พชอ.กะพ้อ  อาหารปลอดภัย   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กะพ้อ  ม.๒  บ้านเจาะ
กะพ้อ อ.กะพ้อ, ต.กะรุบี อ.
กะพ้อ จ.ปัตตาน ี๙๔๒๓๐ 
โทรศัพท ์๐๗๓-๔๙๔๐๖๔ 

 

 ม.๗ ต.จะรัง     -สสส.   



 ม.๑ บ้านผักปรือ       
 ม.๑ ต.ปโูละ๊ปูโย    -สสส.   
 ม.๑ ต.หนองแรด    -สสส.   
 ม.๑ บ้านแขนเท้า    -สสส.   
 พชอ.หนองจิก    เกษตรอินทรีย ์  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

หนองจิก ๕ ม. ๑ ต.ตุยง      
อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี
๙๔๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-
๔๓๗๑๕๒   

 

 พชอ.แม่ลาน     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แม่ลาน ม.๔ ถ.ทางหลวง
ชนบท ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน 
จ.ปัตตาน ี๙๔๑๘๐ 

 

 - บ้านสะนอ ต.สะนอ อ.ยะ
รัง จ.ปัตตานี  

 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
(โครงการชุมชนน่าอยู่) 

    

 -ม.๖ ต.แปูน อ.สายบุรี จ.
ปัตตานี  
 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและบริโภคผักปลอด
สารเคมีในครัวเรือน 

    

 -ม.๓ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตานี  
 

 ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้
เพื่อสุขภาพในโรงเรียน 

    

 ม.๑ ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.
ปัตตานี   

 ผลิตและบริโภคผักปลอด
สารเคมีในชุมชน 

    

 - ม.๑ ต.ลปิะสะโง อ.หนอง
จิก จ.ปัตตานี  
 

 การผลิตและบรโิภคผัก
ปลอดภัยในครัวเรือน 

    

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=14999500074681312734&sa=X&ved=2ahUKEwiT5KuR2J7eAhXEtY8KHZ2wCh0Q6BMwF3oECAoQNA


 - ม.๔ ต.บางเขา อ.หนองจิก 
จ.ปัตตานี  
 

 การผลิตและบรโิภคผัก
ปลอดภัยในครัวเรือน 

    

 - ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  
 

 ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้
เพื่อสุขภาพในโรงเรียน 

    

 - ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานี  
 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและบริโภคผักปลอด
สารเคมีในครัวเรือน 

    

 ม.๔ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.
ปัตตานี  

 ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้
เพื่อสุขภาพในโรงเรียน 

    

 ม.๑ ต.ม่วงเตี้ย อ.แมล่าน จ.
ปัตตาน ี

      

 


