
จังหวัด อ ำเภอ รหัสกองทุน ช่ือกองทุน สัดส่วนเงินคงเหลือ กำรท ำแผน
ตรัง กันตัง L1466 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.นาเกลือ 0.30               ยังไม่อนุมัติแผน
ตรัง กันตัง L1463 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คลองลุ 0.48               ยังไม่อนุมัติแผน
ตรัง กันตัง L1465 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โคกยาง 0.52               ยังไม่อนุมัติแผน
ตรัง กันตัง L1470 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บางหมาก 1.02               ยังไม่อนุมัติแผน
ตรัง กันตัง L1460 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กันตังใต้ 1.09               ยังไม่อนุมัติแผน
ตรัง กันตัง L1462 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คลองชีล้อม 1.17               ไม่บันทึกแผน 66
ตรัง กันตัง L1468 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบางเป้า 1.21               ยังไม่อนุมัติแผน
ตรัง ปะเหลียน L1487 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สุโสะ 1.22               ไม่บันทึกแผน 66
ตรัง เมืองตรัง L1492 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโต๊ะ 0.90               ไม่บันทึกแผน 66
ตรัง เมืองตรัง L8428 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.นาท่ามใต้ 0.91               ยังไม่อนุมัติแผน
ตรัง เมืองตรัง L1498 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น  าผุด 0.92               ยังไม่อนุมัติแผน
ตรัง วังวิเศษ L1518 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.วังมะปราง 0.70               ไม่บันทึกแผน 66
ตรัง สิเกา L1521 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กะลาเส 0.60               ยังไม่อนุมัติแผน
ตรัง ห้วยยอด L1526 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เขากอบ 0.21               ยังไม่อนุมัติแผน
นราธิวาส รือเสาะ L2516 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สาวอ 0.34               ยังไม่อนุมัติแผน
นราธิวาส ศรีสาคร L2529 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ศรีสาคร 1.37               ยังไม่อนุมัติแผน
นราธิวาส สุคิริน L2530 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เกียร์ 0.87               ยังไม่อนุมัติแผน
ปัตตานี ทุ่งยางแดง L2989 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.พิเทน 0.14               ไม่บันทึกแผน 66
ปัตตานี มายอ L7001 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลมายอ 0.27               ยังไม่อนุมัติแผน
ปัตตานี มายอ L3000 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กระหวะ 0.51               ยังไม่อนุมัติแผน
ปัตตานี มายอ L3008 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สาคอบน 0.85               ไม่บันทึกแผน 66
ปัตตานี มายอ L3006 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ลุโบะยิไร 1.07               ไม่บันทึกแผน 66
ปัตตานี ไม้แก่น L3023 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ตะโละไกรทอง 0.50               ไม่บันทึกแผน 66
ปัตตานี ยะรัง L3033 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ระแว้ง 1.22               ไม่บันทึกแผน 66
พัทลุง เขาชัยสน L3313 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลจองถนน 0.59               ไม่บันทึกแผน 66
พัทลุง ควนขนุน L3322 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.พนมวังก์ 0.46               ยังไม่อนุมัติแผน
พัทลุง บางแก้ว L3332 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.นาปะขอ 1.24               ยังไม่อนุมัติแผน
พัทลุง ปากพะยูน L3336 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลดอนประดู่ 0.75               ยังไม่อนุมัติแผน
พัทลุง ป่าบอน L3340 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โคกทราย 0.60               ยังไม่อนุมัติแผน
พัทลุง ป่าพะยอม L3345 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เกาะเต่า 1.36               ไม่บันทึกแผน 66
พัทลุง เมืองพัทลุง L3358 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลปรางหมู่ 0.73               ยังไม่อนุมัติแผน
พัทลุง เมืองพัทลุง L8417 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาเจียก 0.98               ยังไม่อนุมัติแผน
ยะลา ธารโต L4118 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คีรีเขต 1.13               ไม่บันทึกแผน 66
ยะลา ธารโต L4119 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ธารโต 1.37               ยังไม่อนุมัติแผน
ยะลา รามัน L8305 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 0.50               ยังไม่อนุมัติแผน
ยะลา รามัน L4154 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กาลอ 0.60               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา กระแสสินธ์ุ L5165 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โรง 0.13               ไม่บันทึกแผน 66
สงขลา ควนเนียง L7891 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลควนเนียง 0.55               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา ควนเนียง L5173 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ห้วยลึก 1.16               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา จะนะ L5185 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ป่าชิง 1.16               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา นาทวี L5204 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สะท้อน 1.25               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา ระโนด L5219 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.แดนสงวน 0.11               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา ระโนด L5226 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลระโนด 0.31               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา ระโนด L5224 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลปากแตระ 0.48               ยังไม่อนุมัติแผน
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จังหวัด อ ำเภอ รหัสกองทุน ช่ือกองทุน สัดส่วนเงินคงเหลือ กำรท ำแผน
สงขลา ระโนด L5228 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.วัดสน 1.11               ไม่บันทึกแผน 66
สงขลา สทิงพระ L5243 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.วัดจันทร์ 0.17               ไม่บันทึกแผน 66
สงขลา สทิงพระ L5244 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สนามชัย 0.43               ไม่บันทึกแผน 66
สงขลา สทิงพระ L5235 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คลองรี 0.66               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา สะเดา L5250 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.พังลา 0.85               ไม่บันทึกแผน 66
สงขลา สะเดา L8301 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปาดัง 1.25               ไม่บันทึกแผน 66
สงขลา สะบ้าย้อย L5259 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาโหย 0.70               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา สิงหนคร L5265 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บางเขียด 0.72               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา สิงหนคร L5262 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลชะแล้ 0.89               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา สิงหนคร L5267 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ป่าขาด 1.09               ยังไม่อนุมัติแผน
สงขลา หาดใหญ่ L8022 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลบ้านไร่ 1.30               ยังไม่อนุมัติแผน
สตูล เมืองสตูล L5306 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ต ามะลัง 0.55               ยังไม่อนุมัติแผน
สตูล เมืองสตูล L7580 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลฉลุง 0.88               ยังไม่อนุมัติแผน
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