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แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา, แผนสุขภาพตำบล, สมัชชาสุขภาพตำบล, โครงการย่อยในพื้นที่
และภาคีเครือข่ายงานสร้างสุขภาวะในจังหวัดสงขลา

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย :
เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.& Fax 074-451168
สำนักงานพื้นที่ :
71 ซอยหมู่บ้านปริญญา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร & Fax 074-474082
สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2553
บรรณาธิการ : สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
กองบรรณาธิการ : ชาคริต โภชะเรือง ถนอม ขุนเพ็ชร์ เชภาดร จันทร์หอม
กมลทิพย์ อินทะโณ บุญเรือง ปลอดภัย



“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”

ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

คำนำ
ทุกๆความสำเร็จของกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัด
สงขลา ทั้งในส่วนของแผนสุขภาพจังหวัด แผนสุขภาพตำบล โครงการย่อย
ประจำปี และอืน่ ๆ อีกมาก เกิดขึน้ มาได้กจ็ ากบุคคลจำนวนมากทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง
พวกเขาทั้งหลายเป็นคนตัวเล็กตัวน้อย กระจัดกระจายตัวอยู่ทั่วไปในพื้นที่
แรงจูงใจหรือความปรารถนาในเบือ้ งต้นในการทำกิจกรรมก็เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ
สร้างคุณภาพใหม่ให้กับชีวิตตนเอง แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ามีไม่น้อยสิ่งที่ทำนั้นได้ส่ง
ผลสะเทือนไปถึงสังคมรอบข้าง พวกเขาเหล่านีเ้ ป็นทัง้ แรงขับเคลือ่ น เป็นทัง้ ลม
ใต้ปีกผีเสื้อที่ช่วยกันกระพือปีกเล็กๆของคนตัวเล็กๆ ส่งแรงแห่งความสำเร็จ
กระทั่งก่อผลสะเทือนที่แสนมหัศจรรย์มากมาย
เอกสารชุดนีเ้ กิดขึน้ มาจากความต้องการในการแบ่งปัน อยากให้สงิ่ ดีๆ
ที่แกนนำสุขภาพภาคประชาชนและหน่วยงานองค์กรในจังหวัดสงขลา ที่แต่ละ
คนได้สร้างขึน้ ได้มโี อกาสได้ขยายผลความสำเร็จออกไปอย่างกว้างไกล ทำเนียบ
รายชือ่ และทีอ่ ยูเ่ หล่านีจ้ งึ อาจเป็นสือ่ กลางเชือ่ มโยงไปถึงเพือ่ นพีน่ อ้ งผองเพือ่ น
ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำ หรือต้องการกำลังใจ ไม่ว่าผู้นั้นจะ
อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลาหรืออืน่ ไกล ใครสักคนทีจ่ ะร่วมกันสร้างสรรค์สงิ่ ดีงามให้กบั
ชีวิตและสังคมรอบกายได้มีโอกาสได้ใช้ให้เป็นประโยชน์
หมายเหตุ รายชือ่ แกนนำทัง้ ภาคประชาชน ภาครัฐ เป็นเพียงส่วนหนึง่
ของภาคีสุขภาพเท่าที่คณะทำงานรวบรวมได้ในเบื้องต้นเท่านั้น
    

สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง
ผู้จัดทำ
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อุทิศแด่...

อดีตนายกฯ ขุนทอง  บุญยประวิตร
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ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
1. แกนนำเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
ประเด็นการจัดระบบบริการสุขภาพของสถานบริการและหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
จุฑา สังขชาติ
กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงานประเด็น - สร้างความรู้ความเข้าใจเผยแพร่ข้อมูลเรื่องหลัก
หลักประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ
- รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานองค์กรภาคีที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การติ ด ตามและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
บริการ
- นำปัญหาหลักประกันสุขภาพ ผลักดันสู่นโยบาย
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ประสานงานหลักประกันภาค
ประชาชนจังหวัดสงขลา เลขที่ 2 ถนนไทยสมุทร
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 089-7342298, 074-254716
สมจิต ฟุ้งทศธรรม
คณะทำงานประเด็น
หลักประกันสุขภาพ,
ผู้ประสานงานศูนย์
ประสานงานหลัก
ประกันสุขภาพภาค
ประชาชนจังหวัด
สงขลา

กิจกรรมเด่น
- กลุ่มขับเคลื่อนต่อสู้โรคเอดส์ในนามกลุ่มไทรงาม
- สร้างความรู้ความเข้าใจเผยแพร่ข้อมูลเรื่องหลัก
ประกันสุขภาพ
- รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานองค์กรภาคีที่
เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการ
สถานทีต่ ดิ ต่อ : ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ภาคประชาชนจังหวัดสงขลา เลขที่ 13/1 ถนนไทรงาม
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-315322, 081-5406477
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จินตนา จิโนวัฒน์

กิจกรรมเด่น
- สร้างความรู้ความเข้าใจเผยแพร่ข้อมูลเรื่องหลัก
ประกันสุขภาพ
- รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานองค์กรภาคีที่
เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการ
สถานที่ติดต่อ : 4161/5 ม.1 ต.ชิงโค
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ : 074-331227, 06-2925586

ภาคีภาครัฐ

สำนักงานหลักประกันสุข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.)
เขต 12 สงขลา
ที่อยู่ : 456/2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-233888

ประเด็นกองทุนชุมชนหรือกองทุนออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ
(เศรษฐกิจพอเพียง)
สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์
อาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

กิจกรรมเด่น
- หลักสูตรนักวิจัยชุมชน
- หลักสูตรการจัดการชุมชน
สถานที่ติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-6082601
Email:sugunyalo@hotmail.com

สุภาคย์  อินทองคง
นักวิชาการผู้ประกาศว่า
จะต้องเอา “ศาสตร์
(ไม่ใช่สาด=เสื่อ)”
ลงดินให้ได้ และต้อง
ประสานศาสตร์ต่างๆ
อีกด้วย

กิจกรรมเด่น
- หลักสูตรนักวิจัยชุมชน
- หลักสูตรการจัดการชุมชน
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภาคใต้
61/7 ม.2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 074-314426
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อรสา กนกวงศ์
อาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

กิจกรรมเด่น
- หลักสูตรนักวิจัยชุมชน
- หลักสูตรการจัดการชุมชน
สถานที่ติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-5993119
Email : orasa.kk@gmail.com

จรูญ สุวรรณรงค์
เครือข่ายนักวิจัยชุมชน

กิจกรรมเด่น
- ผู้นำแนวคิดอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน (หมูปลอดภัย
ครบวงจรในหมู่บ้าน) และสร้างชุมชนพึ่งตนเอง
- ผู้นำกลุ่มออมทรัพย์
- นักวิจัยชุมชน
สถานที่ติดต่อ : 31/2 ม.1 ต.คลองหลา
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 087-2910282, 081-9639845

อุดม แก้วประดิษฐ์
ประธานกองทุนสัจจะลด
รายจ่ายวันละบาทเพื่อทำ
สวัสดิการภาคประชาชน
ตำบลทุ่งหวัง

กิจกรรมเด่น
- กองทุนพอเพียง
- นักวิจัยชุมชน
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 197 ม.1 ต.ทุง่ หวัง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 081-7672941

รอปิอ๊ะ ไกรสุวรรณ
กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงานกลุ่มฟื้นนา - ผู้นำชาวบ้านพลิกฟื้นนาร้างเป็นนาดี ส่งเสริมการ
ร้างบ้านโมย
ทำนาแบบเกษตรอินทรีย์
- นักวิจัยชุมชน
สถานที่ติดต่อ : 45 ม.7 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี
จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ : 087-2892785
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สุพล จันทร์ยง
เครือข่ายนักวิจัยชุมชน

กิจกรรมเด่น
- กองทุนพอเพียง
สถานที่ติดต่อ : 5 หมู่ 5 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ
จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 089-2944442

ธนกร เกื้อกูล
กิจกรรมเด่น
นักวิชาการประจำเครือข่าย - หลักสูตรนักวิจัยชุมชน
นักวิจัยชุมชน
- หลักสูตรการจัดการชุมชน
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 56/1 หมู่ 4 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 089-8703211
ภาคีภาครัฐ

พัฒนาการจังหวัด
โทรศัพท์ 311674, 321199
โทรสาร 0-7432-1199
กศน. 074-312822, 312596 โทรสาร 323713
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โทร. 0-7431-1460,
0-7432-3864
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0-7431-1188, 0-7431-3620
โทรสาร 0-7431-3620

ประเด็นบทบาท อสม.กับการสร้างเสริมสุขภาพ
นิมิตร  แสงเกตุ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
สำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสงขลา
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กิจกรรมเด่น
- เคลื่อนสุขภาพตามหลัก 6 อ.
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 089-4660733

ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

ถั่น จุลนวล
นายกอบต.ควนรู, อสม.
ดีเด่นระดับชาติ สาขา
การจัดการสุขภาพชุมชน
ปี 2551

กิจกรรมเด่น
- ผู้นำตำบลจัดการสุขภาพ
- ผู้นำต้นแบบการเมืองสมานฉันท์
สถานทีต่ ดิ ต่อ : อบต.ควนรู ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 089-8694526

สุติมา หมัดอะดัม
อสม.ดีเด่นระดับชาติ
สาขาการแพทย์แผนไทย
และภูมิปัญญา ปี 2551
เป็น อสม.ดีเด่นอายุน้อย
ที่สุดของประเทศไทย
(ปั จ จุ บั น อายุ 32 ปี )
และเป็นคนใต้คนแรกที่
ได้ อสม. สาขาแพทย์
แผนไทยและภูมิปัญญา

กิจกรรมเด่น
- สืบทอดวิชาหมอพื้นบ้านครอบครัวผนวกกับการ
ศึกษาแพทย์แผนไทยยุคใหม่ สู่คนรุ่นใหม่
- รักษาผู้ป่วย สอนเด็ก รับใช้สังคมด้วยพละกำลัง
ส่วนตัวเท่าที่จะทำได้ และไม่หวังผลตอบแทน
สถานที่ติดต่อ : 42 /1 ม.1 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0862855220

ประดับ สงคราม  
เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์
คลองหวะ อาสาสมัคร
สาธารณสุขดีเด่นระดับ
ชาติ ปี 2550 สาขาการ
จัดการสุขภาพชุมชน

กิจกรรมเด่น
- ผูน้ ำชมรม และเหรัญญิกในชมรมเกีย่ วกับการพัฒนา
ในจังหวัดสงขลาประมาณ 20 ชมรม
- บุคคลตัวอย่างของเทศบาลตำบลคอหงส์
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 113/1 ม.5 บ้านคลองหวะ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074210723

เกษม เอียดปราบ
ประธานสภา อบต.
นาหมอศรี อ.นาทวี
จ.สงขลา อสม.ดีเด่น
ปี 2533 สาขาปฏิบัติ

กิจกรรมเด่น
- โครงการขยะไร้ถัง
- ธนาคารขยะในโรงเรียน
- แพทย์แผนไทยสัญจร
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลาส้ม)
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ



งานในพื้นที่ภาวะวิกฤติ สถานที่ติดต่อ : 35 ม.1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี
ประธาน อสม. อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ : 081-3284474
ภาคีภาครัฐ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
161/1 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7444-1564, 0-7431-1840, 0-7444-1567
โทรสาร 0-7432-6098

ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
นงลักษณ์	 ศรีชยาภิวฒ
ั น์ กิจกรรมเด่น
ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ศู น ย์ อ บรม - กิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงต่อผู้บริโภควัยเด็ก
เด็กก่อนเกณฑ์
สถานที่ติดต่อ : 11 ม. 1 ต.พะวง อ.เมือง
จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-448776/083-6539954/
081-8963917
สุวรรณี เกิดชื่น
กิจกรรมเด่น
ครูเล็กแห่งกลุม่ สวีทจูเนียร์ - ก่อตั้งกลุ่มสวีทจูเนียร์
- โครงการกาลครั้งหนึ่ง..กับนิทานที่ต้องเล่า ผลักดัน
การเล่านิทานมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็ก
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 39 ซ.2 ถ.คลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 087-8370610
email : sweetjunior@yahoo.com
www.sweetjunior.net
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กิจกรรมเด่น
โตมร อภิวันทนากร
ผู้ประสานงานกลุ่มละคร - การสร้างกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ละครเป็นเครือ่ งมือ
สถานที่ตดิ ต่อ : 123/10 ม.1 ต.คอหงส์
มานีมานะ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 089-4679909
Email : atomorn@yahoo.com
atomorn@gmail.com
รัชนีกูล ชนะวรรณโณ
ครูแกนนำเพศศึกษาแห่ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรี
วัฒน์

กิจกรรมเด่น
- หลักสูตรเพศศึกษาในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมและ
สื่อหลากหลาย เช่น ละคร หนังสั้น
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 21/7 ปิน่ ไสว ถ.ประชาชืน่ 1
ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 087-9693865

เทพรัตน์ จันทพันธ์
กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงานกลุ่มเลสาบ - กิจกรรมทางเลือกนอกห้องเรียนโดยเฉพาะ
“ห้องเรียนท้องนา”
เจ้าเอย
สถานที่ติดต่อ : 880 ม.6 ต.ท่ามะเดื่อ
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
โทรศัพท์ : 085-8979378
Email : sunshine.rire@gmail.com
ณัฑฐวรรณ อิสระทะ กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงานกลุ่มชาวนา - ห้องเรียนท้องนา จัดพื้นที่นาในการสร้างการเรียนรู้
บ้านโคกหาร
เรื่องวิถีชาวนาใต้ การทำนา พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน สำหรับ
เด็กเยาวชน และผู้สนใจ
สถานที่ติดต่อ : 69/1 ม.1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 081-5996875
Email : maewza292@gmail.com
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
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ฉันทิกา เส็นทอง
แกนนำเยาวชนเทศบาล
ต.ปริก / แกนนำกลุ่มต้น
กล้าเพื่อการอนุรักษ์คลอง
อู่ตะเภา

กิจกรรมเด่น
- การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะ
ฐานศูนย์ ธนาคารขยะ พืน้ ทีเ่ ทศบาล ต.ปริก / เยาวชน
อาสาประชาเป็นสุข
- สมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
สถานที่ติดต่อ : 53 ม.6 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
90120
โทรศัพท์ : 083-0947894

วันเสด็จ 	หมัดหร๊ะ
แกนนำเยาวชนเทศบาล
ต.ปริก / แกนนำกลุ่ม
ต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์
คลองอู่ตะเภา

กิจกรรมเด่น
- การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะ
ฐานศูนย์ / เยาวชนอาสาประชาเป็นสุข
- สมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนบ้านปริก ต.ปริก อ.สะเดา
จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ : 086-9607408

ปฐม คงแก้ว  
กลุ่มต้นกล้าเพื่อการ
อนุรักษ์คลองอู่ตะเภา

กิจกรรมเด่น
- เยาวชนผู้ น ำในค่ า ยกลุ่ ม ต้ น กล้ า เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
คลองอู่ตะเภา
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 083-3999535

อดุลย์ ปลอดแก่นทอง
กลุ่มวัฒนธรรม
อ.บางกล่ำ, สภาเด็กและ
เยาวชน อ.บางกล่ำ

กิจกรรมเด่น
- งานวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- สมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
สถานที่ติดต่อ : 96 ม.1 ต.บางกล่ำ
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 084-9640726
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อารมย์ สุขชาญ
ครูโรงเรียนบ้านบางกล่ำ
ที่ปรึกษาโครงการห้อง
สมุดสุขภาวะ

กิจกรรมเด่น
โครงการห้องสมุดสุขภาวะ
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนบ้านบางกล่ำ 22 ม.2
ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-2888323

วาสนา พัสสระ
กิจกรรมเด่น
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่ม งานสร้างสุขภาวะเด็ก จ.สงขลา
สาวเพื่อสันติภาพโลก
สถานที่ติดต่อ : 44/6 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-9690285
ปิยดา ธนะนิมิตร
คุณครูคนสวยจากโรงเรียน
เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
สงขลา จากงานนาฏศิลป์
มาสู่งานชุมชน

กิจกรรมเด่น
หลักสูตรท้องถิ่นนำร่อง เรื่องป่าชายเลน
สถานทีต่ ดิ ต่อ : โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทศิ สงขลา
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 083-1863797

ภาคีภาครัฐ

เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 อำเภอเมือง
โทรศัพท์ 074-448708, 074-448710
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0-7431-1188, 0-7431-3620
โทรสาร 0-7431-3620
สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด
สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074-313704, 325028

“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
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ประเด็นการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เนตรนภา คู่พันธวี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาสิทธิผู้พิการด้านต่างๆ
- การประสานงานปั ญ หาการใช้ บ ริ ก ารในสถาน
บริการ(ทั่วไป)
- การขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมคนพิการ
- ให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 220/3 ม.5 ถ.กาญจนวณิช
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-5991171 , 086-9724008
Email : natenaphak@yahoo.com,
natenapha.k@psu.ac.th

สมพร ปาตังตะโร
ผู้ประสานงานประเด็น
ผู้พิการ, ประธานสภาคน
พิการทุกประเภทจังหวัด
สงขลา

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาและการจัดตั้งชมรมคนพิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมื อ ง
จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 081-5439540
Email : lumpulay@hotmail.com

ยงยุทธ แสงพรม
เลขาชมรมคนพิการ
จังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
- วิทยากรเครือข่ายเมาแล้วขับ
- ขับเคลื่อน การดำรงชีวิตอิสระของผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 32 หมู่ 6 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ : 089-5965675 / 074-386027
Email : peeyut-12@hotmail.com
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ดวงดาว รัตนะ
วิทยากรเครือข่ายเมา
แล้วขับ
ชมรมผูพ้ กิ ารระดับอำเภอ

กิจกรรมเด่น
- วิทยากรเครือข่ายเมาแล้วขับ
- วิทยากรด้านเกษตรอินทรียว์ ถิ ไี ท และอาหารปลอดภัย
สถานที่ติดต่อ : 440 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-7528116 / 074-217838

ปรีชา สมวิวัฒนกุล
ประธานชมรมคนพิการ
จังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาและการจัดตั้งชมรมคนพิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 305/7 ถ.ชั ย ศรี ม.2 ต.รั ต ภู มิ
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
ชมรมคนพิการจังหวัดสงขลา เลขที่ 21 ม.4 ต.ชิงโค
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ : 081-5410056

บันเทิง วิริโย
กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงานศูนย์การ - ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ เน้นผู้พิการด้านกาย
เรียนรูค้ นพิการ ต.ท่าข้าม - กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 5/3 ม.2 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-0936962
สมใจ ธรรมเขต
กิจกรรมเด่น
ประธานชมรมท่าข้ามใจดี - ให้คำปรึกษาสมาชิกผูพ้ กิ าร เน้นผูป้ ว่ ยจิตและปัญญา
สัมพันธ์
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 7/1 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-6089452
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
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อภิรดี แก้วเอียด
ผู้ประสานงานชมรมคน
พิการ ต.ท่าโพธิ์
คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ต.ท่าโพธิ์

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สถานที่ติดต่อ : 74 ม.8 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา
จ.สงขลา 90170
โทรศัพท์ : 081-9630501

ดรุณี สิถิระบุตร
ผู้ประสานงานชมรมเติม
ใจให้กัน
และชมรมประสานจิ ต ร
มิตรการุณ อ.สะเดา

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 186 ม.9 ต.ปริ ก อ.สะเดา
จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ : 086-4020343, 083-1701701

ทัศนัย ภักดี
ประธานศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ในชุ ม ชนเพื่ อ การฟื้ น ฟู
และพัฒนาคนพิการโดย
ชุมชน ต.สทิงหม้อ
อ.สิงหนคร

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 247/1 ม.5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร
จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ : 074-331704

ชัยณรงค์ ฤทธิเดช
ประธานศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ในชุ ม ชนเพื่ อ การฟื้ น ฟู
และพัฒนาคนพิการโดย
ชุมชน ต.ท่าชะมวง
อ.รัตภูมิ

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 314/22 ม.4 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 084-0692820
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ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

เสถียร มากเอียด
ประธานชมรมคนพิการ
อ.ระโนด

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 35 ม.4 ต.ปากแตระ อ.ระโนด
จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์ : 081-3882026

นรุสส์ จันวัฒนะ
ประธานชมรมคนพิการ
อ.สทิงพระ

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 19/1 ม.2 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 084-2660785

สุนิษา สุขไกร
ประธานชมรมคนพิการ
อ.รัตภูมิ

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 22 ม.8 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 083-7092834, 087-5708189

สิริมา ติระนารถวณิช กิจกรรมเด่น
ประธานชมรมเด็กพิเศษ - ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
(ออทิสติก)
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 226 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-7485497

“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
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นราธิป อนุรัตน์
ประธานชมรมคนพิการ
อ.เทพา

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : 113/1 ม.5 ต.ลำไพล อ.เทพา
จ.สงขลา 90260
โทรศัพท์ : 089-5972230

อุไร จามจุรี
ประธานชมรมคนพิการ
อ.บางกล่ำ

กิจกรรมเด่น
- ให้คำปรึกษาสมาชิกผู้พิการ
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
- การประสานงานการเข้าถึงสิทธิผู้พิการ
สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา90110
โทรศัพท์ : 074-328221-4, 074-328376-7,
074-328029

ภาคีภาครัฐ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 0-7431-1188, 0-7431-3620
โทรสาร : 0-7431-3620

ประเด็นสุขภาพวัยแรงงาน : แรงงานนอกระบบ
พันธ์ วรรณบริบูรณ์
ผู้ประสานงานประเด็น
แรงงานนอกระบบ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
แรงงานและอาชีพ
(ภาคใต้)
โครงการอาสาสมัคร
เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิต
สุขภาพและความ
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กิจกรรมเด่น
- เทคโนโลยีสะอาด (CT)
- มีความรู้เรื่องนโยบายและกฎหมาย สวัสดิการที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ
- มีความรู้ ทักษะในการฝึกอบรมหลักสูตร WISH,
JSA, Body Map ให้แก่แกนนำชาวบ้านและ
แรงงานนอกระบบ
สถานที่ติดต่อ : 55/1 ม.7 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130

ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

ปลอดภัยในการทำงาน
ของแรงงานนอกระบบ

โทรศัพท์ : 089-7380042, 074-422711
Email : qwlsouth@yahoo.com

ภพ ด้วงปาน
กิจกรรมเด่น
- วิทยากรเรื่อง เทคโนโลยีสะอาดกับการความเสี่ยง
กรรมการเครือข่าย
แรงงานนอกระบบภาคใต้ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่ม
รับซื้อน้ำยางในชุมชน
- มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ รื่ อ งสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
(กรณีกลุ่มออมทรัพย์) และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานนอกระบบ
สถานที่ติดต่อ : 30 ม.10 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 087-288-2819
วันเพ็ญ ด้วงปาน
กรรมการเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบภาคใต้
แกนนำกลุ่มรับซื้อน้ำยาง
สดก่อไผ่ ม.10 ต.คลอง
เปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา

กิจกรรมเด่น
- วิทยากรเรื่อง เทคโนโลยีสะอาดกับการลดความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน
ของกลุ่มรับซื้อน้ำยางในชุมชน
- กลุ่มตัวอย่าง ที่สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
เรื่ อ งเทคโนโลยี ส ะอาดกั บ การลดความเสี่ ย งด้ า น
สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มรับ
ซื้อน้ำยางในชุมชน
สถานที่ติดต่อ : 10 ม.10 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ
จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 084-8624429, 081-1896603

ประภาส ขำมาก
เครือข่ายแกนนำแรงงาน
นอกระบบ, หัวหน้า
สถานีอนามัยคลองรี,
คณะทำงานระดับปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมเด่น
- กองทุนสวัสดิการชุมชน
- แก๊สชีวภาพคลองรี
- เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
- สมัชชาสุขภาพตำบลคลองรี
สถานที่ติดต่อ : 68/2 ม.5 ต.คลองรี อ.สทิงพระ
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
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ชีวิตของแรงงานนอก
จ.สงขลา 90190
ระบบตำบลคลองรี(คปก.) โทรศัพท์ : 087-2929055
สมพงศ์ พะยัติ
เหรัญญิก และกรรมการ
ศู น ย์ ข้ อ มู ล แรงงานนอก
ระบบตำบลคลองรี

กิจกรรมเด่น
- ศูนย์ข้อมูลแรงงานนอกระบบคลองรี
สถานที่ติดต่อ : 18/3 ม.4 ต.คลองรี อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ :

วิวัฒน์ ตั่นหุ้ย
เครือข่ายแรงงานนอก
ระบบ, คณะทำงานระดับ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของแรงงาน
นอกระบบตำบลคลองรี
(คปก.)

กิจกรรมเด่น
- ศูนย์ข้อมูลแรงงานนอกระบบคลองรี
สถานที่ติดต่อ : 26/1 ม.3 ต.คลองรี อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 089-8706308

โรจน์ศักดิ์ วิรุณสาร
กรรมการเครือข่าย
แรงงานนอกระบบภาคใต้
และ กรรมการเครือข่าย
แรงงานนอกระบบระดับ
ชาติ

กิจกรรมเด่น
- มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ทำงานรณรงค์ผลักดันนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานนอกระบบ เช่น การผลักดันร่างพ.ร.บ.
คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.
.... ฉบับ
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
- การขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ
สถานที่ติดต่อ : 31/1 ม. 5 ต.คลองรี อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190

ภาคีภาครัฐ

แรงงานจังหวัด 0-7432-5092, 0-7444-1950
โทรสาร 0-7432-5092
สำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสงขลา
9 ถ.สายบุรี อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-313056, 074-313057

20 “

ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เสาวนีย์ ประทีปทอง
ประธานสาขาสภาผู้สูง
อายุแห่งประเทศไทยฯ
ประจำจังหวัดสงขลา,
อุปนายกสมาคมเครือ
ข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ
จังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
- สร้างคุณภาพชีวิตผู้ ผู้สูงอายุ ด้วยการออกกำลัง
กายรูปแบบใหม่ ต่างๆ (มโนราห์ประยุกต์, ไม้พลอง,
ไทเก็ก, ระบำผ้า)
- จัดโครงการผู้สูงอายุในการสร้างชุมชนสันติสุข
- ออกเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุยากไร้ถูกทอดทิ้ง
สถานที่ติดต่อ : 27 ซ.8 ถ.ไทรบุรี อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 081–6360435

รติรส กาญจนธาร
เหรัญญิก สาขาสภาผู้
สูงอายุ แห่งประเทศไทย
ประจำจังหวัดสงขลา
ผู้ช่วยเลขาสมาคมเครือ
ข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ
จ.สงขลา
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลนครหาดใหญ่

กิจกรรมเด่น
- แกนนำออกกำลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพด้ ว ยท่ าโนรา
ประยุกต์
- โครงการบทบาทผุ้สูงอายุในการสร้างชุมชนสันติสุข
จ.สงขลา
สถานที่ติดต่อ : 62 ซอย 27 ถนนเพชรเกษม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-8980276

เพียร ซ้ายขวัญ
รองนายกฝ่ายแผน
สมาคมเครือข่ายสุขภาพ
ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
- นำออกกำลังกายไทเก๊กเหวียนจี๋
สถานที่ติดต่อ : 94/42 ถ.กาญจนวนิช ซ.23
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 089-7333145

ภาคีภาครัฐ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 0-7431-1188,0-7431-3620
โทรสาร : 0-7431-3620
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
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ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค

กิจกรรมเด่น
สมชาย ละอองพันธ์
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค - ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค รับเรื่องร้องเรียนสิทธิ
ผู้บริโภคทุกรูปแบบ
จ.สงขลา
- เป็ น แหล่ ง ความรู้ ที่ จ ำเป็ น สำหรั บ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค เกิดการบริโภคมี
ความปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม
- สร้างพลังผู้บริโภคและ พัฒนาเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์สิทธิตนเอง
และผู้บริโภคทั่วไป
- พัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ อันประกอบ
ด้วยกลไกร้องเรียน ชดเชย เชื่อมประสานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรเอกชน ท้อง
ถิ่น ภาควิชาการ
- สร้ า งกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่ อ การ
คุ้มครองผู้บริโภค
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.สงขลา
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้(สจรส.มอ.)ชัน้ 10
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกวี
สุนทร(LRC)
โทรศัพท์ : 074-212900-2, 0866940954
Email : twoseadj@windowslive.com
http://www.consumersouth.org

บารีย๊ะ ยาดำ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค จ.สงขลา
สมาคมผู้บริโภคสงขลา
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กิจกรรมเด่น
- เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ผู้ บ ริ โ ภคในกิ จ การ
โทรคมนาคม จังหวัดสงขลา
- รับเรื่องร้องเรียน
สถานที่ติดต่อ : 2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-254542
http://www.consumersongkhla.org

ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

ทิพย์รัตน์ ธรรมเสน่ห์
ชุมนุม อย.น้อยโรงเรียน
ระโนดวิทยาและเครือ
ข่าย อย.น้อยแหลมทอง

กิจกรรมเด่น
- ตรวจสอบตลาดร่ ว มกั บ เทศบาลในการคุ้ ม ครอง
ผูบ้ ริโภคภายในอำเภอ เช่น การร่วมตรวจสารปนเปือ้ น
ในอาหารสดในตลาดสดเทศบาล การสุม่ ตรวจสารห้าม
ใช้ในเครื่องสำอาง เป็นต้น
- เป็นภาคีเครือข่ายงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ใน 9 โรงเรียน
(5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง, อ.สทิงพระ, อ.ระโนด,
อ.กระแสสินธ์ อ.สิงหนคร)
- โครงการพี่สอนน้อง โดยให้พี่ที่จบจากโรงเรียนไป
แล้วกลับมาสอนรุ่นน้องเกี่ยวกับด้านการบริโภค
สถานทีต่ ดิ ต่อ : โรงเรียนระโนดวิทยา 154 ถ.ระโนดเกาะใหญ่ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์ : 086-2990018 / 074-391017
โทรสาร : 074-392455 ต่อ 100

ภาคภูมิ โภชนุกูล
กิจกรรมเด่น
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค - รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่
เทศบาลตำบลปริก
เทศบาลตำบลปริก
- การเฝ้ า ระวั ง สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ต่ อ
ผู้บริโภคในพื้นที่
- พัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้บริโภคในพื้นที่
- การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ในพื้นที่
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลปริก
ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 086-9642413, 074-298300
นิธิ พันธุ์มณี  
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม

กิจกรรมเด่น
- รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่
- การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคในพื้นที่
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
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- พัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้บริโภคในพื้นที่
- การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ในพื้นที่
สถานที่ติดต่อ : อบต.ท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 087-8995294 / 074-375382
พิพฒ
ั น์พงษ์ แก้วสุวรรณ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
องค์การบริหารส่วนตำบล
ควนรู

กิจกรรมเด่น
- รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่
- การเฝ้ า ระวั ง สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ต่ อ
ผู้บริโภคในพื้นที่
- พัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้บริโภคในพื้นที่
- การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ในพื้นที่
สถานที่ติดต่อ : อบต.ควนรู ต.ควนรู อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ 089-6559243, 0-7443-2308

ภาคีภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.สงขลา
โทรศัพท์ : สายด่วน สคบ.1166

ประเด็นเกษตรเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดภัย
ภาณุ พิทักษ์เผ่า
นายกสมาคมเกษตร
อินทรีย์วิถีไท, ผู้อำนวย
การศูนย์เรียนรู้คุณธรรม
เพื่อเศรษฐกิจ
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กิจกรรมเด่น
- ศูนย์เรียนรูค้ ณ
ุ ธรรมเพือ่ เศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านหาร
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา (การอบรมพัฒนาเกษตรกรและ
บุคคลสนใจทั่วไป หลักสูตรเกษตรอินทรีย์วิถีไท)
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียง 77 ม.1 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
90110
โทรศัพท์ : 089-4624912

ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

กำราบ พานทอง
ผู้อำนวยการสถาบัน
ศานติ ธ รรม, ที่ ป รึ ก ษา
เครือข่ายเกษตรทาง
เลือกภาคใต้, คณะทำงาน
แผนสุขภาพประเด็น
เกษตรฯ

กิจกรรมเด่น
- นั ก พั ฒ นาและวิ ท ยากรให้ ค วามรู้ เ กษตรอิ น ทรี ย์ ,
พืชผักพื้นบ้าน ทั้งด้านเทคนิคการผลิต กฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
- วิทยุออนไลน์เพื่อสุขภาพ http://healthyradio.org
- ศูนย์ ICT ชุมชน
สถานที่ติดต่อ : 71/3 ม.3 ถ.ปุณณกัณฑ์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-4031759, 086-6961225
Email : kumrab@yahoo.com

ระนอง ซุ้นสุวรรณ
ผู้ประสานงานเครือข่าย
เกษตรยั่งยืนสงขลา
โรงเรียนทำกินทำใช้
ต.วัดจันทร์

กิจกรรมเด่น
- โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทำกินทำใช้
- โครงการปลูกป่าสันทรายชายหาดสทิงพระ
- โครงการนวัตกรรมเตาเผาถ่าน
สถานที่ติดต่อ : 49/1 ม.3 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 081-9597385

ปราณี มณีดุลย์
กิจกรรมเด่น
ประธานกลุ่มรักษ์สุขภาพ - กลุ่ ม คนรั ก ษ์ โ หนด/กลุ่ ม หั ต ถกรรมแปรรู ป ตาล
โตนดบ้านดอนคัน
ต.คูขุด
- โครงการนารวมร่วมเรียนรู้บ้านดอนคัน
สถานที่ติดต่อ : 111 ม.8 บ้านดอนคัน ต.คูขุด
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 089-9774696
รอหีม สะอุ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
วิถีไท

กิจกรรมเด่น
- แตงโมไร้สารพิษ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ
สถานที่ติดต่อ : 581 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
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ณพงศ์ แสงระวี
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
วิถีไท
ผู้นำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่
ตำบลชะแล้

กิจกรรมเด่น
- ผู้นำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.ชะแล้
- แกนนำธรรมนูญสุขภาพ ต.ชะแล้
สถานที่ติดต่อ : 2/1 ม.3 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร
จ.สงขลา 90330
โทรศัพท์ : 081-8962334

อุไรวรรณ พันธุเวทย์
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
วิถีไท, ประธานกลุ่ม
อิงพฤกษ์

กิจกรรมเด่น
- พืชผักไร้สารพิษ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ
สถานที่ติดต่อ : 100/1 ม.3 ต.จะทิ้งพระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 085-8946427

พิษณุ มุณีแนม
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
วิถีไท, ประธานกลุ่มดิน
หอมกล้างาม

กิจกรรมเด่น
- จัดเมนูสุขภาพโรงเรียน
สถานที่ติดต่อ : 128/1 ม.9 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง
จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ : 074-318102, 082-8334416

ชูศรี รัดแก้ว
เภสัชกรโรงพยาบาล
สทิงพระ

กิจกรรมเด่น
- รณรงค์และผลักดันอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 074-397112

มารุต ลอยผา
ผู้ประสานงานโครงการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาล
หาดใหญ่

กิจกรรมเด่น
- ผลักดันโรงพยาบาลหาดใหญ่สู่โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย โดยใช้ระบบเครือข่ายเกษตรกรทีต่ รวจสอบ
คุณภาพ และบูรณาการสู่ชุมชน
สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 084-9997446

26 “

ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
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สุดี ทองตัน
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
โรงพยาบาลหาดใหญ่

กิจกรรมเด่น
- ผลักดันการนำผักไร้สารพิษมาเลี้ยงผู้ป่วย
สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-9645777

เสาวพรรณ ชูรังสกฤษฎ์
พยาบาลศูนย์บริการ
สาธารณสุ ข เทศบาล
นครหาดใหญ่

กิจกรรมเด่น
- ผู้นำกลุ่มธรรมชาติบำบัด
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 17/1 ม.5 ถ.กาญจนวนิชย์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-7483775

บูรณ์ นัคเร  
กิจกรรมเด่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด - เมนูอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
โตนดด้วน
สถานทีต่ ดิ ต่อ : โรงเรียนวัดโตนดด้วน อ.กระแสสินธุ์
จ.สงขลา 90270
โทรศัพท์ : 081-7917320
หมัดดีน เบ็ญหะหลี   กิจกรรมเด่น
ผู้นำกลุ่มทำนาบ้านหนอง - ฟืน้ นาร้าง ทีบ่ า้ นหนองจูดมาทำนาแบบเกษตรอินทรีย์
จูด
- ฟืน้ วัฒนธรรม นูหรีขา้ วใหม่ของชาวนามุสลิมในภาคใต้
สถานที่ติดต่อ : 165 ม.13 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 083-1965026
สุพร น้อยสำลี
ประธานกลุ่มเกษตรไร้
สารพิษ ต.กระแสสินธุ์

กิจกรรมเด่น
- เกษตรไร้สารพิษ ต.กระแสสินธุ์
- การตลาดระหว่างกลุ่มกับโรงพยาบาล
สถานที่ติดต่อ : 112 ม.2 ต.กระแสสินธุ์
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทรศัพท์ : 089-6548225
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
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ภาคีภาครัฐ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 074-11460, 074-323864, 074-4411

ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร
อัจจิมา พรรณนา
นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
- มหาวชิราวุธโมเดล
- รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากจราจร
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 081-8984944
Email : p_aujima@yahoo.com

ศรัญญา แสงระยับมงคล กิจกรรมเด่น
สำนักงานสาธารณสุข
- มหาวชิราวุธโมเดล
จ.สงขลา
สถานที่ตดิ ต่อ : สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 081-3886266
Email : saranya_ra@hotmail.com
ณรงค์ ขุ้มทอง
สุวัฒน์ ศิลปศาสตร์
อัจฉรา รัตนจรนะ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ

กิจกรรมเด่น
- มหาวชิราวุธโมเดล แก้ปัญหาอุบัติเหตุ
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนมหาวชิราวุธ ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 081-5402339

สุมาลี ดำอำไพ
ผู้ประสานงานกลุ่มอาสา
บ้านพรุลดอุบัติเหตุ
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนเขต 4 เทศบาล
เมืองบ้านพรุ

กิจกรรมเด่น
- โครงการเหยื่อเมาแล้วขับสู่ชุมชน บูรณาการกับ
โครงการอาหารปลอดภัย
สถานที่ติดต่อ : 117 ถ.บ้านพรุธานี ต.บ้านพรุ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 09110
โทรศัพท์ : 084-9979445
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พระครู สั ง ขรั ก ษ์ สุ ทั ศ น์ กิจกรรมเด่น
- แทรกประเด็นอุบัติเหตุจราจรในการเทศนาสั่งสอน
มุนินฺโท
รองเจ้าอาวาส วัดสระเกษ ประชาชนทั่วไป
สถานที่ติดต่อ : วัดสระเกษ อำเภอเมืองจังหวัด
สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 086-9672746
พระปลัดศุภกร รักขิตธมฺโม กิจกรรมเด่น
- พระนักเทศน์ลดอุบัติเหตุจากการจราจร
สถานที่ติดต่อ : วัดสระเกษ อำเภอเมืองจังหวัด
สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 081-2067692
พ.ต.อ.สาคร ทองมุณี
รองผู้บัญชาการตำรวจ
ภูธรจังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
- รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากจราจร
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 081-8981188

พ.ต.ท.วรา เวชชาภินนั ท์ กิจกรรมเด่น
- รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากจราจร
รองผู้กำกับการจราจร
ตำรวจภูธรเมืองสงขลา สถานที่ตดิ ต่อ : สำนักงานตำรวจภูธรเมืองสงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 089-4646464
จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
ภาควิชาเวชศาสตรป้องกัน
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

กิจกรรมเด่น
- รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากจราจร
สถานที่ติดต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 09-1453761, 074-443953
อีเมล์ : chutaratster@gmail.com,
chutarat@tsu.ac.th
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มารุต ลอยผา
ผู้ประสานงานเครือข่าย
เหยื่อเมาแล้วขับ

กิจกรรมเด่น
- กิจกรรมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ
สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 084-9997446

ฤทัย กังเส้ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จ.สงขลา

กิจกรรมเด่น
- รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากจราจร
สถานที่ติดต่อ : สำนัก งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย จ.สงขลา ศาลากลาง จ.สงขลา
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-316384

รังสฤษฏ์ วรสีหะ
นักวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่ง
จ.สงขลา

กิจกรรมเด่น
- รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากจราจร
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-334492

เดชา วุฒิวรนิชย์
แขวงการทางสงขลา

กิจกรรมเด่น
- รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากจราจร
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานแขวงการทางสงขลา
ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 081-5424045, 074-311091

ภาคีเอกชน

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซี่ยเซี่ยงตึ้ง
ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ชมรมลดอุบัติเหตุอำเภอหาดใหญ่ มูลนิธิโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
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ประเด็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
พิชยา แก้วขาว
ผู้ประสานงานแผน
สุขภาพประเด็นสิ่ง
แวดล้อม, โครงการ
ปฎิบัติการชุมชนและ
เมืองน่าอยู่

กิจกรรมเด่น
- การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
สถานที่ติดต่อ : 16 ซ.13 ถ.สาครมงคล 2
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-258891, 086-9637744
Email : south_lcap@yahoo.com

เบญจมาศ นาคหลง
เครือข่ายรักษ์คลอง
อู่ตะเภา, โรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน์

กิจกรรมเด่น
- หลักสูตรท้องถิ่น รักษ์คลองอู่ตะเภา
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ : 081-8974358

รอปิอ๊ะ โต๊ะหีม
เครือข่ายรักษ์คลอง
อู่ตะเภา

กิจกรรมเด่น
- การจัดการขยะฐานศูนย์
สถานที่ติดต่อ : 22 ม.3 ถ. มิตรสงคราม ต.ปริก
อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ : 089-9776232

อุดม เพ็ชรธนู
เครือข่ายอนุรักษ์
คลองแห

กิจกรรมเด่น
- ศูนย์สิ่งแวดล้อมชุมชนคลองแห
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 114/2 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-426508

วิศรุต สังข์ศิลป์ชัย
ประธานชมรมสามัญชน
คนรักษ์ป่า

กิจกรรมเด่น
- อนุรักษ์น้ำตก โตนหญ้าปล้อง
สถานที่ติดต่อ : 65 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 089-4620024
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ประโชติ อินทร์ถาวร
กิจกรรมเด่น
คณะกรรมการเครือข่าย - ผลักดันให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา
- งานถวายเทียนทางน้ำในคลองอู่ตะภา
รักษ์คลองอู่ตะเภา
โทรศัพท์ : 086-9579373 / 081-5412971
E-mail : prachote.i@psu.ac.th
พูนทรัพย์ ศรีชู
ผู้ประสานงานเครือข่าย
ฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา โซนคาบสมุทร
สทิงพระ

กิจกรรมเด่น
- การท่องเที่ยววิถีโหนด นา เล
สถานที่ติดต่อ : 11/4 ม.7 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 081-2757156
Email : poonsup123@hotmail.com

ชาติ พฤกษศรี
กิจกรรมเด่น
ประธานกลุ่มแก๊สชีวภาพ - วิทยากรให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพ
- เตาเคี่ยวตาลโตนดชีวมวล
คลองรี
สถานที่ติดต่อ : 46 ม.8 ต.คลองรี อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 089-654244
สมจิตร นิลวงศ์
คณะทำงานโซน
คาบสมุทรสทิงพระ

กิจกรรมเด่น
- วิทยากรเตาเผาถ่าน
สถานที่ติดต่อ : 58/1 ม.10 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร
จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ : 081-9908996

สิปปนนท์ จริยานุกูล
ประธานกลุ่มเกษตร
ตำบลกระดังงา
คณะทำงานโซน
คาบสมุทรสทิงพระ

กิจกรรมเด่น
- วิทยากรให้ความรู้เตาเผาถ่าน
สถานที่ติดต่อ : 29 ม.4 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 085-2433219
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วันเพ็ญ นิลวงศ์
กิจกรรมเด่น
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
- เผาถ่านครบวงจร โดยไม้มะม่วง พิมเสน
ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ สถานที่ติดต่อ : 58/1 ม.10 ต.ชิงโค อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 086-7460836
เรืองวิทย์ ศรีสุวรรณ
เครือข่ายแผนสุขภาพ
จังหวัดสงขลา
เครือข่ายนักวิจัยชุมชน

กิจกรรมเด่น
- กองทุนพอเพียง
- ปลูกป่าชุมชนสิงหนคร พร้อมกับฟื้นประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 54/ 1 หมู่ 10 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร
จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ : 086-7496882

รัญจวน แก้วจินดา
ประธานกลุ่มกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ม่วงงามอำเภอ
สิงหนคร

กิจกรรมเด่น
- พลังงานทดแทนจากถ่าน โดยเสนอเทคนิคเผาถ่าน
แบบฝังดินเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
สถานที่ติดต่อ : 26 ม.8 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร
จ.สงขลา 90330
โทรศัพท์ : 089-5989001 / 074-484026

วรัณ สุวรรณโณ
เครือข่ายอนุรักษ์และ
พัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี, ผู้
ประสานงานเครือข่าย
ศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ลุ่มน้ำภูมี

กิจกรรมเด่น
- ธนาคารชุมชนคนรักษ์ต้นไม้
- ค่ายยุวชนต้นกล้ารักษ์ป่า รักน้ำ
- สถาบันภูมีศึกษา
- อนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี พันธุ์พื้นถิ่นรัตภูมิ
- โครงการสามประสาน พาทองสูงกลับวัด
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 17/2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 082-8305262
Email : west_songkhla@hotmail.com
เว็บไซต์ www.rattaphumcity.com
www.songkhlaportal.com / www.sator4u.com
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ประเวศ จันทะสระ
ครูโรงเรียนเจริญภูผา
เครือข่ายอนุรักษ์คลอง
รัตภูมี

กิจกรรมเด่น
- โครงการสามประสาน พาทองสูงกลับวัด
- ธนาคารชุมชนคนรักษ์ต้นไม้
- ค่ายยุวชนต้นกล้ารักษ์ป่า รักน้ำ
- สถาบันภูมีศึกษา
สถานที่ติดต่อ : 251 ม.14 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 081-2771119

ปราณี วุ่นฝ้าย
กิจกรรมเด่น
กองเลขา เครือข่ายอนุรกั ษ์ - ล่องแพ แลคลอง ลองแล
และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี - ลดการใช้สารพิษ
- ลอกราพาคลองภูมี
- งานการจัดการระบบฐานข้อมูลเครือข่ายลุ่มน้ำภูมี
สถานที่ติดต่อ : 124/2 ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ : 081-6900487
กิจกรรมเด่น
มานพ มีงาม
ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ - อนุรักษ์คลองภูมี (โซนต้นน้ำ)
และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี สถานที่ติดต่อ : 34 ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 089-5966228
อนันต์ สุวรรณโณ
เครือข่ายอนุรักษ์และ
พัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี
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- อนุรักษ์คลองภูมี (โซนกลางน้ำ)
สถานที่ติดต่อ : 215 ม.14 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 080-2371005
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หุ้น สุวรรณมณี  
เครือข่ายอนุรักษ์และ
พัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี

กิจกรรมเด่น
- อนุรักษ์คลองภูมี (โซนปลายน้ำ)
สถานที่ติดต่อ : 94 ม.12 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง
จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ : 087-7961301

สมนึก หนูเงิน
กิจกรรมเด่น
ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ - โครงการล่องแพ แลคลอง ลองแล
และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี - โครงการรื้อราพา ในคลองภูมี
สถานที่ติดต่อ : 39/3 ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 089-8769118
สุทิน ร่มสกุล
กิจกรรมเด่น
ประธานชมรมรักษ์คลอง - หลักสูตรเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
นาทับ
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนบ้านท่าคลอง ต.นาทับ
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 074-476034 / 089-7333451
ภาคีภาครัฐ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 0-7431-1579 0-7431-6234
โทรสาร : 0-7432-7428
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16
ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311882, 074-313419
Email : envreo16@hotmail.com
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ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างสุขภาพ
พระครูปลัดสมพร ฐานธฺมโม กิจกรรมเด่น
เจ้าอาวาสวัดคลองแห - พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดคลองแห
- วัฒนธรรมพื้นบ้านประสานวัด
สถานที่ติดต่อ : วัดคลองแห ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-9905604
นครินทร์ ชาทอง   
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี
2550
สมาพันธ์หนังตะลุง
จ.สงขลา

กิจกรรมเด่น
- สะบ้าเพื่อสุขภาพ
สถานที่ติดต่อ : 66 ถ.บ้านพรุธานี ต.บ้านพรุ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ : 074-210307
Email : Nakarin2550@hotmail.com

ประเสริฐ รักษ์วงศ์
ผู้ประสานงานแผน
สุขภาพประเด็น
วัฒนธรรม, เลขาธิการ
สมาคมศิลปินพื้นบ้าน
จังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
- มหกรรมโนราโรงครู : หนังตะลุงนักเรียนจังหวัดสงขลา
สถานที่ติดต่อ : 2 ซ.7 ถ.คลองเรียน 2
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-237327, 084-3969332
Email : lungto@hotmail.com

เอกจิตรา จันทร์จติ รจริงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสุเหร่า ต.บ้านนา
อ.จะนะ

กิจกรรมเด่น
- ซีละเพื่อสุขภาพ
- ผู้นำโครงการครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดสงขลา
สถานที่ติดต่อ : 80/11 ม.3 ต.บ้านนา อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 074-431219, 081-9596809,
074-202477
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ไทรประพร แก้วชนะ
ผู้ประสานงานค่ายรักษ์
โนราตัวอ่อน

กิจกรรมเด่น
- วิทยากรฝึกสอนโนราตัวอ่อน
- ค่ายโนราตัวอ่อน
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 106/1 หมูท่ ี่ 5 ต.คูขดุ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 074-458156, 09-9765482

ชัย เหล่าสิงห์
ประธานสมาคมศิลปิน
พื้นบ้านจังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
- โนรา/ดนตรีไทยในอาราม
- สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยโนราบ้านเรา
สถานที่ติดต่อ : 314 ถ.ราษฎร์บำรุง ม.1
ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 089-2981499
Email : chai_laosing@yahoo.com

สมโภช นันทวงศ์
กิจกรรมเด่น
สภาวัฒนธรรม อ.บางกล่ำ - ทำขวัญแม่ย่านาง
สถานที่ติดต่อ : 1 ม.3 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 084-9688161
ดารุณี บิลแอ
ผู้ประสานงานกลุ่มรอง
แง็งบิคบ้านหนองบัว

กิจกรรมเด่น
- รองแง็งบิคบ้านหนองบัว
สถานที่ติดต่อ : 21 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 084-2678305

อภิรดี เกลี้ยงเกิด
ผู้ประสานงานกิจกรรม
มะโย่งเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมเด่น
- มะโย่งเพื่อสุขภาพ
สถานที่ติดต่อ : โรงเรี ย นบ้ า นสุ โ สะ ต.ธารคี รี
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
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สุรศิษฏ์ มุสิกะไชย
กรรมการโครงการลาน
สะบ้ากีฬาเพื่อสุขภาพ
อำเภอคลองหอยโข่ง
สภาวัฒนธรรม
อ.คลองหอยโข่ง

กิจกรรมเด่น
- สะบ้าเพื่อสุขภาพ
สถานที่ติดต่อ : 19/1 ถนนคลองยาใต้ ต.บ้านพรุ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ : 086-9594182

จักรพัฒน์ ไชยรัตน์
ผู้ประสานงานพิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
คลองหอยโข่ง

กิจกรรมเด่น
- สะบ้าเพื่อสุขภาพ
สถานที่ติดต่อ : 3/3 ม.1 ต.คลองหอยโข่ง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ : 074-273224

อารมย์ สุขชาญ
ครูโรงเรียนบ้านบางกล่ำ

กิจกรรมเด่น
- ห้องสมุดสุขภาวะ
- สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยโนราบ้านเรา
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนบ้านบางกล่ำ ต.บางกล่ำ
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-2888323
Email : kruaromm@hotmail.com

นวลศรี ถนอมศรีมงคล กิจกรรมเด่น
ครูโรงเรียนบางกล่ำวิทยา - เพลงเรือแหลมโพธิ์
รัชมังคลาภิเษก
สถานทีต่ ดิ ต่อ : โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 087-3901493
Email : nuansrii@hotmail.com
สันฐาน ดินลานสกูล
สมาคมศิลปินพื้นบ้าน
จ.สงขลา
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สถานที่ติดต่อ : 3 หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 085-8940499
กิจกรรมเด่น
สรรเสริญ ศรีทวีกูล
สภาวัฒนธรรม อ.ควนเนียง - ถนนวัฒนธรรม
- แกะรูปหนังตะลุง
สถานที่ติดต่อ : 85 หมู่ที่ 7 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง
จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ : 089-8693652
ปราณี มณีดุลย์  
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
วิถีไท, ประธานกลุ่มรักษ์
สุขภาพ ต.คูขุด

กิจกรรมเด่น
- ตามรอยทวดเท่ง
- หนังตะลุงน้ำ
สถานที่ติดต่อ : 111 ม.8 ต.คูขุด อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 089-9774696

กิจกรรมเด่น
ประดับ พงศ์นุรักษ์
นั ก วิ ช าการ วัฒนธรรม - สร้างนายปี่กระแสสินธุ์รุ่นใหม่
สถานทีต่ ิดต่อ : ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์
อำเภอกระแสสินธุ์
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทรศัพท์ : 081-5985228
กิจกรรมเด่น
ดวงพร อุทัยศิริ
นักวิชาการ วัฒนธรรม - มะโย่งเพื่อสุขภาพ
สถานที่ติดต่อ : ที่ ว่ า การอำเภอนาทวี อ.นาทวี
อำเภอนาทวี
จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ : 089-2955708
กิจกรรมเด่น
บุญญา โสพิกุล
นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรม - แม่ย่าฟื้นชีวาคลองบางกล่ำ
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อำเภอบางกล่ำ

สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ ต.บางกล่ำ
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

นิภาพร สมรรคจันทร์
นักวิชาการวัฒนธรรม
อำเภอควนเนียง

กิจกรรมเด่น
- ถนนวัฒนธรรม อ.ควนเนียง
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอควนเนียง ต.รัตภูมิ
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ : 089-8770033

นิภาวรรณ กาญจนพิทกั ษ์ กิจกรรมเด่น
- มะโย่งเพื่อสุขภาพ
นักวิชาการวัฒนธรรม
อำเภอสะบ้าย้อย
สถานทีต่ ิดต่อ : ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โทรศัพท์ : 084-2566617
ด.ต.นิคม ทองมุณี
กิจกรรมเด่น
สมาชิกสภาจังหวัดสงขลา - พิพิธภัณฑ์คลองแห
- สวนสืบสานเพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรม
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 96 ม.9 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 081-7667308
เปลื้อง สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด
ดอน หมู่ 8 ตำบลคูเต่า
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

กิจกรรมเด่น
- ผูน้ ำตัง้ กลุม่ ฟืน้ ฟูเครือญาติสมั พันธ์ โรงเรียนวัดดอน  
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนวัดดอน ต.คูเต่า
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-9602486

พิชญาภรณ์ ขุนจันทร์
ครูโรงเรียนคลองแดน
วิทยา ที่ปรึกษาชุมนุม
ศิลปะพื้นบ้านมโนรา
ของโรงเรียนคลองแดน

กิจกรรมเด่น
- โครงการโนราสื่อสุขภาพเพื่อชุมชนคนคลองแดน
- ตลาดน้ำคลองแดน
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนคลองแดนวิทยา อ.ระโนด
จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์ : 084-4435663
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ภาคีภาครัฐ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
ถนนสุขุม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-327147 โทรสาร : 074-326823
E-mail : songkhla_culture@hotmail.com

ประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ
ภาณุมาศ นนทพันธ์
เว็บมาสเตอร์อิสระ

กิจกรรมเด่น
- ออกแบบและดูแลเวบไซค์เครือข่ายสุขภาพจังหวัด
สงขลา
- งานจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพ จ.สงขลา
สถานที่ติดต่อ : 23/1 ม.6 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0867489360
Email : softganz@gmail.com
www.songkhlahealth.org

สุจิตร คงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา คณะทำงาน
ประเด็นฐานข้อมูล แผน
สุขภาพจังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
- จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพ ภาคราชการ
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 089-7357680, 074-326091
Email : ksujit@health2.moph.go.th

ประเด็นการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ชัยวุฒิ เกิดชื่น
นักจัดรายการวิทยุ
เจ้าของสถานีคลื่นความ
คิด Fm 101.0 MHz

กิจกรรมเด่น
- สื่อกับเด็ก
- กลุ่มเด็กคิด สวีทจูเนียร์
สถานที่ติดต่อ : 39 ซ.2 ถ.คลองเรียน 2
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 087-9690610, www.banbanradio.com
Email : banbanradio@gmail.com
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
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กำราบ พานทอง  

กิจกรรมเด่น
- วิทยุออนไลน์ www.healthyradio.org
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 71/3 ม.3 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-4031759, 086-6961225
Email : kumrab@yahoo.com,
kumrab@gmail.com
www.healthyradio.org

อนงค์นาฎ วัธนะ
ผู้ประสานงานสมัชชา
สุขภาพทางอากาศ

กิจกรรมเด่น
- รายการสมัชชาสุขภาพทางอากาศ
สถานที่ติดต่อ : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาค
ใต้ (สจรส.มอ.) ชั้น10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกวีสุนทร(LRC)
โทรศัพท์ : 074-212900-2

พิกุล ทองดีเลิศ
วิทยุชุมชน ต.ท่าข้าม

กิจกรรมเด่น
- วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ ท่าข้าม FM 101.5 MHz
สถานที่ติดต่อ : 10 ม.2 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 083-5137095

ศิริพล สัจจาพันธ์
เครือข่ายสื่อภาค
ประชาชน

กิจกรรมเด่น
- ขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อภาคประชาชน
สถานที่ติดต่อ : 9 ถ.เพชรเกษม ซ.3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-7483723
อีเมล์ : siripol@thai.com
socoranw@gmail.com
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ประเด็นแพทย์แผนไทย
ศุภโชค ยอดแก้ว
ผู้ประสานเครือข่าย
แพทย์แผนไทย
จ.สงขลา
นักวิชาการสำนักงาน
สาธารณสุข อ.นาหม่อม

กิจกรรมเด่น
- งานแพทย์แผนไทย จ.สงขลา
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุข อ.นาหม่อม
อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โทรศัพท์ : 081-128-7603

ประกาย เพชรบุญ
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

กิจกรรมเด่น
- ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โทรศัพท์ : 081-3689199

สมพร ชาญวณิชย์กุล
อาจารย์คณะการแพทย์
แผนไทย

กิจกรรมเด่น
- รักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
- รับปรึกษาการแพทย์แผนไทย
สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลแพทย์ แ ผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110
โทรศัพท์ : 089-1989443

พิชามญชุ์ อัครยศพงศ์
อาจารย์คณะการแพทย์
แผนไทย

กิจกรรมเด่น
- งานวิชาการแพทย์แผนไทย
สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 089-1989443

วิไลวรรณ สาครินทร์
นักวิชาการสำนักงาน

กิจกรรมเด่น
- สนับสนุนกิจกรรมการแพทญ์แผนไทย
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สาธารณสุขจังหวัด
สงขลา

สถานที่ติดต่อ : งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน
สาธารณสุข จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-325070

กรอัฐ รำจวนจร
นายกสมาคมเภสัชและ
อายุรเวท แผนโบราณ
จังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด่น
- สมาคมเภสัชและอายุรเวท แผนโบราณจังหวัดสงขลา
สถานที่ติดต่อ : 108 ถ.นาทวี ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 081-0978462

พ่วง พรหมเพชร
กิจกรรมเด่น
หมอพื้นบ้านรักษาโรคพิษ - รักษาโรคพิษสุนัขบ้าโดยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
สุนัขบ้า
สถานที่ติดต่อ : 77 หมู่ 4 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
เคลือบ ไชยธาดา
หมอพื้นบ้านต่อกระดูก

กิจกรรมเด่น
- รับต่อกระดูกโดยภูมิหมอปัญญาพื้นบ้าน
สถานที่ติดต่อ : 145 หมู่ 2 บ้านน้ำกระจาย
ต.พะวง อ.เมืองสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-448639

2. แกนนำเครือข่ายแผนสุขภาพตำบล
1. พื้นที่ : ตำบลชะแล้/ เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร
กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน
ธรรมนู ญ สุ ข ภาพตำบล ณพงศ์ แสงระวี
สถานที่ติดต่อ : สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้
ชะแล้
32 หมู่ 4 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โทร 074-590185, 081-6902552
Email : bt89@hotmail.com
http://chalaehealthycharter.com
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2. พื้นที่ : ตำบลคลองรี อ.สทิงพระ

กิจกรรมเด่น
แก็สชีวภาพ/เตาชีวมวล/
ตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์/
กังหันลม

ผู้ประสานงาน
ชาติ พฤษศรี 089-6542446
วาด โวหาร 086-2907237
วิวัฒน์ ตันหุ้ย 089-8706308
สมพงษ์ พะยัติ 089-6559567
ประภาส ขำมาก 087-2929055
อนุรักษ์ ส้มตั้น 086-6961970
สถานที่ติดต่อ : อบต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา

กิจกรรมเด่น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกาะคำเหียง
วิถีโหนด นา เล

ผู้ประสานงาน
ชาติ พฤษศรี 089-6542446
วาด โวหาร 086-2907237
วิวัฒน์ ตันหุ้ย 089-8706308
สมพงษ์ พายัติ 089-6559567
อนุรักษ์ ส้มตั้น 086-6961970
สำอาง กริ่มกราย 084-6314481
สถานที่ติดต่อ : อบต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา

กิจกรรมเด่น
สวัสดิการกลุ่มอาชีพ
ศู น ย์ แ ปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ตาลโตนด

ผู้ประสานงาน
ชาติ พฤษศรี 089-6542446
วาด โวหาร 086-2907237
วิวัฒน์ ตันหุ้ย 089-8706308
สมพงษ์ พายัติ 089-6559567
อนุรักษ์ ส้มตั้น 086-6961970
สำอาง กริ่มกราย 084-6314481
สถานที่ติดต่อ : อบต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา

กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน
ก อ ง ทุ น ห ลั ก ป ร ะ กั น ชาติ พฤษศรี 089-6542446
วาด โวหาร 086-2907237
สุขภาพตำบลคลองรี
วิวัฒน์ ตันหุ้ย 089-8706308
“ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
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สมพงษ์ พายัติ 089-6559567
ประภาส ขำมาก 087-2929055
อนุรักษ์ ส้มตั้น 086-6961970
สถานที่ติดต่อ : อบต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา

3. พื้นที่ : ตำบลพิจิตร อ.นาหม่อม
กิจกรรมเด่น
กองทุนเม่ของแผ่นดิน

ผู้ประสานงาน
กมลพันธ์ บุญศรีรัตน์
สถานที่ติดต่อ : 144 หมู่ ที่ 1 ตำบลพิจิตร
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90310
โทรศัพท์ : 089-8761951

กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน
5 รั้วรวมใจแก้ปัญหายา อนันต์ แก้วชนะ
เสพติด
สถานทีต่ ิดต่อ : 13/4 หมู่ 3 ตำบลพิจิตร
อ.นาหม่อม จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 087-7334148

4. พื้นที่ : ตำบลจะโหนง อ.จะนะ

ผู้ประสานงาน
กิจกรรมเด่น
ทั น ตเพื่ อ สุ ข ภาพชุ ม ชน ศิรนันท์ คงหนู เลขานุการ นายก อบต.จะโหนง
รัตนากร ผลกล่ำ ส.อบต.หมู่ 8 บ้านทุ่งส้าน
ทุ่งส้าน
ชวนชม อ่อนศรี เจ้าหน้าที่ อบต.จะโหนง
สถานที่ติดต่อ : อบต.จะโหนง อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 074-477177, 084-8539309,
086-2850486
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5. พื้นที่ : ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง
กิจกรรมเด่น
เมนูสุขภาพโรงเรียน

ผู้ประสานงาน
พิษณุ มุณีแนม
สถานที่ติดต่อ : กลุ่มดินหอมกล้างาม บ้านทุ่งปาบ
หมู่ 9 ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ : 074-318102, 082-8334416

กิจกรรมเด่น
กลุ่ ม ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ชี ว ภาพ
และปลูกสมุนไพร
หมู่ 6 บ้านในไร่

ผู้ประสานงาน
หุ้น สุวรรณมณี
สถานที่ติดต่อ : 94 หมู่ 12 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง
จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ : 087-7961301

6. พื้นที่ : ตำบลสะกอม อ.เทพา
กิจกรรมเด่น
เรียนรู้พืชสมุนไพร

ผู้ประสานงาน
อภิชัย เกื้อก่อบุญ
สถานที่ติดต่อ : อบต.สะกอม 104 ม.2 ต.สะกอม
อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โทรศัพท์ : 081-7384882

7. พื้นที่ : ตำบลกระแสสินธุ์/ทต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์

ผู้ประสานงาน
กิจกรรมเด่น
แก๊ ส ชี ว ภาพและถนน ไพรัตน์ พิทักษ์ธรรม
สุขภาพ
สถานทีต่ ดิ ต่อ : เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ ต.กระแสสินธุ์
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทรศัพท์ : 081-2753616

8. พื้นที่ : ตำบลแม่ทอม อ.บางกล่ำ
กิจกรรมเด่น
เพลงเรือแม่ทอม

ผู้ประสานงาน
วินัย อินทฤทธิ์
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สถานที่ติดต่อ : อบต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
90110
โทรศัพท์ : 080-7049380
กิจกรรมเด่น
ข้าวหลามแม่ทอม

ผู้ประสานงาน
เถ็ก กุลนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่ทอม
สถานที่ติดต่อ : 34 หมู่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 081-6909491

9. พื้นที่ : ตำบลคูขุด อ.สทิงพระ
ผู้ประสานงาน
กิจกรรมเด่น
หนังตะลุงน้ำ ตามรอย สุธีธรรม โกมลหิรัญ
ปราณี มณีดุลย์
ทวดเท่ง
สถานที่ติดต่อ : อบต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
90190
โทรศัพท์ : 074-458215
กิจกรรมเด่น
นารวมร่วมเรียนรู้

ผู้ประสานงาน
ปราณี มณีดุลย์
สถานที่ติดต่อ : 11 ม.8 ต.คูขุด อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 089-9774696

กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน
ชุมชนสดใส ปลอดภัย นิรตา บิลละเต๊ะ
มลพิษ
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนวัดแหลมวัง ต.คูขุด
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 081-9902360
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10. พื้นที่ : ตำบลคลองทราย อ.นาทวี

ผู้ประสานงาน
กิจกรรมเด่น
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม จิต นิลภักดี
ในครัวเรือน
สถานทีต่ ิดต่อ : 6/1 หมู่ 1 ต.คลองทราย อ.นาทวี
จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 089-8690435
กิจกรรมเด่น
น้ำหมักชีวภาพ

ผู้ประสานงาน
ธีระพล บุญทอง
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 63/2 หมู่ 1 ต.คลองทราย อ.นาทวี
จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 087-2755761

กิจกรรมเด่น
มะพร้าวสกัดเย็น

ผู้ประสานงาน
นายธีระพล บุญทอง
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 63/2 หมู่ 1 ต.คลองทราย อ.นาทวี
จ.สงขลา
โทรศัพท์ 086-2908482

กิจกรรมเด่น
ธนาคารขยะ

ผู้ประสานงาน
วาสนา สุขมี
สถานที่ติดต่อ
4/1 หมู่ 1 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 081-3706377

11. พื้นที่ : ตำบลปริก อ.สะเดา
กิจกรรมเด่น
การทำฝายชะลอน้ำ

ผู้ประสานงาน
สมโภช บุญฉลาด
สถานที่ติดต่อ
อบต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ : 074-298213-14 ต่อ 18, 085-8188390
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กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน
ข้าวเหนียวหลามชักพรุด นายสมโภช บุญฉลาด
สถานที่ติดต่อ
อบต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ : 074-298213-14 ต่อ 18, 085-8188390

12. พื้นที่ : ตำบลโคกม่วง / ทต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
กิจกรรมเด่น
เกษตรอินทรีย์

ผู้ประสานงาน
รัฐพล ประพรม
สถานที่ติดต่อ
3 ม.5 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ : 087-2864949

กิจกรรมเด่น
การฟื้นป่าสาคู

ผู้ประสานงาน
ชุตินันท์ บุญคีรี
สถานที่ติดต่อ
69/1 ม.4 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
90230
โทรศัพท์ : 087-0781778

13. พื้นที่ : ชุมชนไทรงาม เทศบาลนครเมือง
กิจกรรมเด่น
คน 3 วัย

ผู้ประสานงาน
สมจิต ฟุ้งทศธรรม
สถานที่ติดต่อ
131/1 ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 081-5406477

14. พืน้ ที่ : ชุมชนหาดใหญ่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครหาดใหญ่
กิจกรรมเด่น
ธรรมชาติบำบัด

50 “

ผู้ประสานงาน
อาบทิพย์ ตันติมา
ธนพล วัชรสมพร

ลมใต้ปีกผีเสื้อ”
ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 089-4656779, 074-263439

15. พื้นที่ : ตำบลควนโส อ.ควนเนียง
กิจกรรมเด่น
ลากพระเดือน 5

ผู้ประสานงาน
ภิติพัฒน์ หนูมี
สถานที่ติดต่อ
อบต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 089-8707283

16. พื้นที่ : ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ

ผู้ประสานงาน
กิจกรรมเด่น
แก้ปัญหาน้ำประปาบ้าน หะเส็ม โอะหมาน
สถานทีต่ ิดต่อ
ห้วยโอน
584 ม.9 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 087-2945260
ผู้ประสานงาน
วัชรินทร์ ชิตณรงค์
สถานที่ติดต่อ
อบต.กำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
90180
โทรศัพท์ : 087-3917191

17. พื้นที่ : ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด
กิจกรรมเด่น
ทำนาอินทรีย์

ผู้ประสานงาน
สมใจ ศิริภักดี 082-4293108
อนงค์ เหมือนเผ่าพงษ์ 084-8566300
ไตรรงค์ ชูมี 089-8698256
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สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนบ้านขี้นาก ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา
90140
กิจกรรมเด่น
พัฒนาศักยภาพ อสม.

ผู้ประสานงาน
พิเชษฐ์ สุขทร
สมสมร ภู่พิสุทธิธนภัทร 084-8570616
อนงค์ เหมือนเผ่าพงษ์ 084-8566300
สถานที่ติดต่อ
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

18. พื้นที่ : ต.นาหมอศรี อ.นาทวี
กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน
เครื อ ข่ า ยแผนสุ ข ภาพ นพดล แดงแก้ว
ตำบล
สถานที่ติดต่อ
สถานีอนามัยตำบลนาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ : 086-2961655

19. พื้นที่ : ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา
กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน
เครื อ ข่ า ยแผนสุ ข ภาพ เนตรชนก แสงเจริญ
ตำบล
สถานที่ติดต่อ
อบต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โทรศัพท์ : 081-3888810

20. พื้นที่ : เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่
กิจกรรมเด่น
สานรักครอบครัว
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3. แกนนำเครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่
1. พื้นที่ : ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์
กิจกรรมเด่น
สมัชชาสุขภาพตำบล
และส่งเสริมการนำเศษ
ไม้จากตาลโตนดมาเผา
ถ่าน

ผู้ประสานงาน
อัษฎา บุษบงค์
สถานที่ติดต่อ
อบต.เชิงแส ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทรศัพท์ : 081-5437417

2. พื้นที่ : ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร
กิจกรรมเด่น
สมั ช ชาสุ ข ภาพตำบล
รำแดง
-แก๊สชีวภาพ
-การอนุรักษ์คลองสทิ้ง
หม้อ (รำแดงน่าอยู่)

ผู้ประสานงาน
อุดม ทักขระ
สถานที่ติดต่อ
อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โทรศัพท์ : 081-8980583

3. พื้นที่ : เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา
กิจกรรมเด่น
สมัชชาสุขภาพเทศบาล
ตำบลปริก
Supper อสม.

ผู้ประสานงาน
สุริยา ยีขุน
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลปริก 53 ถนนรวมประชา
หมู่ที่ 3
ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทรศัพท์ : 074-298300
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4. แกนแผนสุขภาพจากแผนงานสนับสนุนกิจกรรมย่อยในพืน้ ที่
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน พิษณุ มุณีแนม
การจัดทำคูม่ อื โภชนาการ สถานที่ติดต่อ 128/1 ม.9 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง
ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ : 074-318102, 082-8334416
กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน เปลื้อง สุขสวัสดิ์
การจั ด ทำผั ง เครื อ ญาติ สถานที่ติดต่อ โรงเรียนวัดดอน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่
ท่าโอ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-9602486
กิจกรรมเด่น
การฟื้ น ฟู ป่ า สาคู บ้าน
โคกม่วง  ต.โคกม่วง
อ.คลองหอยโข่ง

ผู้ประสานงาน ชุตินันท์ บุญคีรี
สถานทีต่ ดิ ต่อ 69/1 ม.4 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา 90150
โทรศัพท์ : 087-0781778

กิจกรรมเด่น
ธนาคารขยะในโรงเรียน
วัดโตนดด้วน ต.กระแสสินธุ์
อ.กระแสสินธุ์

ผู้ประสานงาน บูรณ์ นัคเร
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนวัดโตนดด้วน ต.กระแสสินธุ์
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทรศัพท์ : 081-7917320

กิจกรรมเด่น
สุขภาวะ ต.แม่ทอม
อ.บางกล่ำ

ผู้ประสานงาน เถ็ก กุลนิล
สถานที่ติดต่อ 34 ม.2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-6909491

กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน อนันต์ แก้วชนะ
ภูมิปัญญากะลานวดเท้า สถานที่ติดต่อ 13/4 ม.3 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม
ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โทรศัพท์ : 089-7334184
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กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน ถนัด ศักดิ์แสงโสภา
รักษ์เขาน้อย ต.สะกอม สถานทีต่ ดิ ต่อ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.สะกอม อ.เทพา
อ.เทพา
จ.สงขลา 90150
โทรศัพท์ : 081-0966075
กิจกรรมเด่น
กองทุ น น้ ำ ใจหมู่ บ้ า น
ป ริ ญ ญ า : บ ท เ รี ย น ผู้
บริโภค

ผู้ประสานงาน ด.ต.เจษฎา จันทรัตน์
สถานที่ติดต่อ 70 ม.1 ซ.หมู่บ้านปริญญา ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-2761489

กิจกรรมเด่น
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพช่ อ ง
ปากอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ฯ บ้านทุ่งส้าน

ผู้ประสานงาน พทญ.ดร.อัจฉรา วัฒนาภา
สถานที่ติดต่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-8638718

กิจกรรมเด่น
เสริ ม ศั ก ยภาพการขั บ
เ ค ลื่ อ น ส ภ า ลุ่ ม น้ ำ
ทะเลสาบสงขลา ฯ

ผู้ประสานงาน นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ /พูนทรัพย์ ศรีชู
สถานที่ติดต่อ 11/4 ม.7 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ : 081-2757156
Email poonsup123@hotmail.com

กิจกรรมเด่น
ชุมนุมคนดีศรีสงขลา
และการสนั บ สนุ น สุ ข
ภาวะชุ ม ชนโดยมู ล นิ ธิ
ชุมชนสงขลา

ผู้ประสานงาน ชิต สง่ากุลพงศ์
สถานที่ติดต่อ มูลนิธิชุมชนสงขลา 73 เพชรเกษม
ซอย 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-262941, 074-262942

กิจกรรมเด่น
บู ร ณาการงานระดั บ
จังหวัดพืน้ ทีต่ ำบลท่าช้าง
อ.บางกล่ำ

ผูป้ ระสานงาน วุฒศิ กั ดิ์ เพชรมีสี / เฟาซี เบ็ญหยีหมาน
สถานที่ติดต่อ 4/1 ม.11 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 086-2934895
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ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

55

ผู้ประสานงาน วรัทยา พรหมสุนทร
กิจกรรมเด่น
จัดทำแผนคุ้มครองเด็ก สถานที่ติดต่อ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
และเยาวชน จ.สงขลา มนุษย์ จ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 085-6281717, 074-311188
กิจกรรมเด่น
ผู้ประสานงาน สุวรรณี เกิดชื่น
เ ปิ ด พื้ น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ สถานที่ติดต่อ สวีทจูเนียร์ 39 ซ.2 ถ.คลองเรียน 2
สำหรับเด็ก
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 087-8370610
กิจกรรมเด่น
เครือข่ายครูศนู ย์เด็กเล็ก
อบรมเทคนิ ค การเล่ า
นิทาน

ผู้ประสานงาน นงลักษณ์ ศรีชยาภิวัฒน์
สถานที่ติดต่อ 11 ม.1 ต.พะวง อ.เมือง
จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 083-6539954

ผู้ประสานงาน ณพงศ์ แสงระวี
กิจกรรมเด่น
จั ด ทำธรรมนู ญ สุ ข ภาพ สถานที่ติดต่อ สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้
ตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร 32 หมู่ 4 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โทรศัพท์ : 074-590185, 081-6902552
Email : bt89@hotmail.com
http://chalaehealthycharter.com

5. ภาคีกองทุนสุขภาพตำบล (สปสช.)
เทศบาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เทศบาลตำบลควนเนียง
เทศบาลตำบลเทพา
เทศบาลตำบลนาทวี
เทศบาลตำบลท่าช้าง
เทศบาลนครสงขลา
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (อบต.เกาะแต้ว)
เทศบาลตำบลเขารูปช้าง
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ควนเนียง
เทพา
นาทวี
บางกล่ำ
เมือง
เมือง
เมือง

8. เทศบาลตำบลบ่อตรุ
9. เทศบาลตำบลสทิงพระ
10. เทศบาลตำบลปริก
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
12. เทศบาลนครหาดใหญ่
13. เทศบาลเมืองบ้านพรุ
14. เทศบาลตำบลน้ำน้อย
15. เทศบาลเมืองคลองแห
16. เทศบาลเมืองคอหงส์
17. เทศบาลเมืองควนลัง
18. เทศบาลตำบลพะตง
19. เทศบาลตำบลพะวง
20.เทศบาลตำบลโคกม่วง (อบต.โคกม่วง)
21. เทศบาลตำบลกระแสสินธ์ (อบต.กระแสสินธุ์)

ระโนด
สทิงพระ
สะเดา
สะเดา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมือง
คลองหอยโข่ง
กระแสสินธุ์

22. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย
23. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
24. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
25. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
26. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า
27. องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
28. องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง
29. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทวี
30. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง
31. องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร
32. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม
33. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
35. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน
36. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
37. องค์การบริหารส่วนตำบลปากแตระ

จะนะ
จะนะ
จะนะ
จะนะ
เทพา
เทพา
นาทวี
นาทวี
นาหม่อม
นาหม่อม
บางกล่ำ
เมือง
เมือง
ระโนด
ระโนด
ระโนด

องค์การบริหารส่วนตำบล
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38. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร
39. องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู
40. องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้
41. องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
42. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี
43. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
44. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
45. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน
46. องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
47. องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี
48. องค์การบริหารส่วนตำบลสะบ้าย้อย
49. องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล้
50. องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค
51. องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง
52. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา
53. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
54. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
55. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา
56. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

รัตภูมิ
รัตภูมิ
รัตภูมิ
สทิงพระ
สทิงพระ
สทิงพระ
สทิงพระ
สทิงพระ
สะเดา
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
สิงหนคร
สิงหนคร
สิงหนคร
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่

57. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
58. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
59. เทศบาลตำบลนาสีทอง
60. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
61. องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
62. องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
63. องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด
64. องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ

รัตภูมิ
รัตภูมิ
รัตภูมิ
รัตภูมิ
จะนะ
จะนะ
สทิงพระ
สทิงพระ

กองทุนใหม่ ปี 2553
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65. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง
66. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
67. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว
68. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
69. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
70. เทศบาลตำบลคูเต่า
71. เทศบาลตำบลบ้านพรุ
72. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น
73. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาร
74. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด
75. เทศบาลตำบลทุ่งลาน
76. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

คลองหอยโข่ง
สะเดา
สะเดา
สะเดา
สิงหนคร
หาดใหญ่
หาดใหญ่
นาหม่อม
บางกล่ำ
สะบ้าย้อย
หาดใหญ่
สทิงพระ

6. ภาคีโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเพื่อ
พัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดสงขลา
      อำเภอ          พื้นที่ตำบล            ผู้ประสานงาน
1. ระโนด	
 1. วัดสน
1. นางสาวพะเยาว์ คงบางปอ
2. แดนสงวน
2. นายธนินทร์ บุญศิริ
3. ระวะ
3. นายกุศล ทับไทร
2. สทิงพระ

1. บ่อแดง
2. ท่าหิน
3. วัดจันทร์

1. นางลลิตา บุญช่วย
2. นางพรทิพย์ วาเอียด
3. นายระนอง ซุ้นสุวรรณ

3. กระแสสินธุ์

1. เชิงแส

1. นายอัษฎา บุษบงค์

4. สิงหนคร

1. รำแดง
2. ชิงโค

1. นายอุดม ทักขระ
2. นางวันเพ็ญ นิลวงศ์

5. บางกล่ำ

1. ท่าช้าง

1. นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี
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      อำเภอ          พื้นที่ตำบล            ผู้ประสานงาน
1. ควนรู
1. นายถั่น จุลนวล
6. รัตภูมิ
2. คูหาใต้
2. นายณรงค์ สุขขวัญ
3. เขาพระ
3. นายประคอง อ่อนรักษ์
7. ควนเนียง

1. ห้วยลึก
2. ควนโส

1. นายควง บุญโท
2. นางสาวกัลยา กุลรัตน์

8. หาดใหญ่

1. ท่าข้าม

1. นางสาวกาญดา ผ่องสะอาด

9. เทพา

1. เกาะสะบ้า
2. สะกอม

1. นายสุทิน ปาโต
2. นายยงยุทธ์ เพ็ญสุข

10. นาทวี

1. ทับช้าง

1. นางน้อย อินทอง

7. ภาคีโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารจัดการสุขภาวะชุมชน
ตำบลท่าข้ามและขยายผลสูเ่ ครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หาดใหญ่

ตำบล
1. อบต.ทุ่งใหญ่
2. เทศบาลตำบลน้ำน้อย

เมือง

1. อบต.ทุ่งหวัง

สิงหนคร

1. อบต.ชิงโค
2. อบต.รำแดง
3. อบต.ชะแล้

สทิงพระ

1. อบต.ท่าหิน
2. อบต.คลองรี

กระแสสินธุ์

1. อบต.เชิงแส

อำเภอ
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ระโนด

อำเภอ

1. อบต.บ้านขาว

รัตภูมิ

1. อบต.ควนรู
2. อบต.ท่าชะมวง
3. อบต.คูหาใต้

ควนเนียง

1. อบต.รัตภูมิ
2. อบต.ห้วยลึก

นาทวี

1. อบต.ทับช้าง

เทพา

1. อบต.วังใหญ่

จะนะ

1. อบต.แค

ตำบล

8. ภาคีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เป้าหมายการดำเนินการ รพ.สต. ปี 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ลำดับ
อำเภอ
รหัส
ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิ
1 เมือง
09436
				
2		
09437
				
3		
09442
				
4 สทิงพระ
09446
				
5		
09455
				
6 จะนะ
09456
				

สอ.สวนตูล หมู่ที่ 04 บ้านสวนตูล
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง
สอ.ชุมพอ หมู่ที่ 03 บ้านชุมพอ
ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง
สอ.ทรายขาว หมู่ที่ 08 บ้านไทรครอบ
ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง
สอ.สนามชัย หมู่ที่ 05 บ้านปลายคลอง
ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ
สอ.บ่อดาน หมู่ที่ 06 บ้านพังเหวง
ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ
สอ.ป่าชิง หมู่ที่ 02 บ้านทุ่งพระ ตำบลป่าชิง
อำเภอจะนะ
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ลำดับ

อำเภอ

รหัส

7		
09469
				
8		
09474
				
9 นาทวี
09478
				
10		
09481
				
11		
09484
				
12 เทพา
09491
				
13		
09498
				
14		
09499
				
15 สะบ้าย้อย 09506
				
16		
09507
				
17		
09509
				
18 ระโนด
09515
				
19		
09516
				
20		
09517
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สอ.คู หมู่ที่ 03 บ้านนายำ ตำบลคู
อำเภอจะนะ
สอ.ตลิ่งชัน หมู่ที่ 02 บ้านตลิ่งชัน
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ
สอ.ลำชิง หมู่ที่ 02 บ้านลำชิง
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี
สอ.ท่าประดู่ หมู่ที่ 01 บ้านท่าประดู่
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี
สอ.บ้านทุ่ง หมู่ที่ 07 บ้านทุ่ง ตำบลสะท้อน
อำเภอนาทวี
สอ.ตูหยง หมู่ที่ 02 บ้านตูหยง
ตำบลปากบาง อำเภอเทพา
สอ.วังใหญ่ หมู่ที่ 02 บ้านพรุกง
ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา
สอ.สะกอม หมู่ที่ 02 บ้านสวรรค์
ตำบลสะกอม อำเภอเทพา
สอ.นากัน หมู่ที่ 03 บ้านนากัน
ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย
สอ.วังโอ๊ะ หมู่ที่ 03 บ้านวังโอ๊ะ
ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย
สอ.คูหา หมู่ที่ 03 บ้านคูหา
ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
สอ.สามอ่าง หมู่ที่ 03 บ้านสามอ่าง
ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด
สอ.ท่าบอน หมู่ที่ 06 บ้านศาลาหลวงล่าง
ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
สอ.บ้านใหม่ หมู่ที่ 02 บ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด
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ลำดับ
อำเภอ
รหัส
21 กระแสสินธุ์ 09528
				
22 รัตภูมิ
09531
				
23		
09537
				
24		
09538
				
25 สะเดา
09540
				
26		
09544
				
27		
09554
				
28 หาดใหญ่
09558
				
29		
09560
				
30		
09569
				
31		
09572
				
32 นาหม่อม
09574
				
33 ควนเนียง
09578
				
34		
09582
				

ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิ
สอ.กระแสสินธุ์ หมู่ที่ 01 บ้านทุ่งบัว
ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์
สอ.คลองยางแดง หมูท่ ี่ 04 บ้านคลองยางแดง
ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ
สอ.ควนรู หมู่ที่ 07 บ้านสี่แยกคูหา
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
สอ.นาสีทอง หมู่ที่ 01 บ้านนาสีทอง
ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ
สอ.ปริก หมู่ที่ 03 บ้านตลาดปริก ตำบลปริก
อำเภอสะเดา
สอ.คลองแงะ หมู่ที่ 05 บ้านคลองแงะ
ตำบลพังลา อำเภอสะเดา
สอ.ศรีประชาเขต หมู่ที่ 02 บ้านด่านนอก
ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา
สอ.ควนลัง หมู่ที่ 04 บ้านวังหรัง
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
สอ.คอหงส์ หมู่ที่ 06 บ้านคลองเปล
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
สอ.น้ำน้อย หมู่ที่ 01 บ้านน้ำน้อยนอก
ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ พะตง หมู่ที่ 01
บ้านทุ่งลุง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่
สอ.นาหม่อม หมู่ที่ 05 บ้านนาม่วง
ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม
สอ.ควนโส หมู่ที่ 03 บ้านควนโส
ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
สอ.เกาะใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านเกาะใหญ่
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
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ลำดับ

อำเภอ

รหัส

35 บางกล่ำ
09584
				
36 สิงหนคร
09592
				
37		
09593
				
38 คลองหอยโข่ง 09603
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สอ.ท่าช้าง หมู่ที่ 04 บ้านหัวควน
ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
สอ.วัดขนุน หมู่ที่ 01 บ้านดีหลวง
ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร
สอ.ชะแล้ หมู่ที่ 03 บ้านชะแล้
ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
สอ.โคกม่วง หมู่ที่ 09 บ้านทอนคลอง
ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
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