
ลําดับ จังหวัด รหัสกองทุน ชื่อกองทุน อําเภอ

1 สงขลา L5213 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลเกาะแตว เมืองสงขลา

2 สงขลา L5215 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลเมืองเขารูปชาง เมืองสงขลา

3 สงขลา L8401 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุงหวัง เมืองสงขลา

4 สงขลา L7250 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา

5 สงขลา L5238 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ชุมพล สทิงพระ

6 สงขลา L7499 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลสทิงพระ สทิงพระ

7 สงขลา L5244 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สนามชัย สทิงพระ

8 สงขลา L5177 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.แค จะนะ

9 สงขลา L8367 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลจะนะ จะนะ

10 สงขลา L5180 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทาหมอไทร จะนะ

11 สงขลา L5184 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลบานนา จะนะ

12 สงขลา L8400 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ฉาง นาทวี

13 สงขลา L5200 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลนาทวี นาทวี

14 สงขลา L5201 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาหมอศรี นาทวี

15 สงขลา L5188 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะสะบา เทพา

16 สงขลา L5190 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลเทพา เทพา

17 สงขลา L5193 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.วังใหญ เทพา

18 สงขลา L5254 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คูหา สะบายอย

19 สงขลา L5257 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ธารคีรี สะบายอย

20 สงขลา L8288 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลสะบายอย สะบายอย

21 สงขลา L5221 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทาบอน ระโนด

22 สงขลา L5224 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลปากแตระ ระโนด

23 สงขลา L5226 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลระโนด ระโนด

24 สงขลา L5162 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลกระแสสินธกระแสสินธุ

25 สงขลา L5163 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะใหญ กระแสสินธุ

26 สงขลา L5229 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลเมืองกําแพงเพชร รัตภูมิ

27 สงขลา L5231 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ควนรู รัตภูมิ

28 สงขลา L8402 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลคูหาใต รัตภูมิ

29 สงขลา L5247 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุงหมอ สะเดา

30 สงขลา L7889 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลปริก สะเดา

รายชื่อ อปท.ในสงขลาที่จะมารวมใหความเห็นเวทีรับฟงความเห็น ประจําป 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 8 โรงแรมลีการเดนส พลาซา จ.สงขลา

ประเด็น กองทุนสุขภาพตําบล และ LTC (นายก อปท.หรือ ปลัด อปท.หรือ จนท.ผูรับผิดชอบงาน 1 คนเทานั้น



31 สงขลา L8301 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลปาดัง(อบตสะเดา

32 สงขลา L7252 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลเมืองสะเดา สะเดา

33 สงขลา L7255 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ

34 สงขลา L7256 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ

35 สงขลา L5272 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลคูเตา หาดใหญ

36 สงขลา L5275 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลเมืองทุงตําเสา หาดใหญ

37 สงขลา L5279 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.พะตง หาดใหญ

38 สงขลา L7258 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลนครหาดใหญ หาดใหญ

39 สงขลา L5207 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาหมอม นาหมอม

40 สงขลา L5208 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.พิจิตร นาหมอม

41 สงขลา L7891 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลควนเนียง ควนเนียง

42 สงขลา L5171 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลบางเหรียง ควนเนียง

43 สงขลา L5173 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หวยลึก ควนเนียง

44 สงขลา L5209 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลทาชาง บางกล่ํา

45 สงขลา L5212 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.แมทอม บางกล่ํา

46 สงขลา L5262 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลชะแล สิงหนคร

47 สงขลา L5269 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.รําแดง สิงหนคร

48 สงขลา L7253 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลเมืองสิงหนคร สิงหนคร

49 สงขลา L5167 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองหอยโขง คลองหอยโขง

50 สงขลา L5168 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลโคกมวง คลองหอยโขง

51 สงขลา L5169 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลทุงลาน คลองหอยโขง
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