
ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล

1 ลําพูน ปาซาง มวงนอย

2 แพร หนองมวงไข หนองมวงไข

3 เชียงใหม หางดง หนองตอง

4 ลําปาง วังเหนือ รองเคาะ

5 แมฮองสอน ปาย ปาย

6 เชียงราย แมลาว ปากอดํา

7 พะเยา จุน หวยขาวกํ่า

8 นาน นาหม่ืน บอแกว

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี  1 เชียงใหม



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล โรงพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 พิษณุโลก วัดโบสถ วัดโบสถ รพ.วัดโบสถ เทศบาลตําบลวัดโบสถ

2 พิษณุโลก ชาติตระการ ปาแดง รพ.ชาติตระการ เทศบาลตําบลปาแดง

3 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว รพ.ศรีสัชนาลัย เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

4 สุโขทัย สวรรคโลก คลองยาง รพ.สต.คลองยาง เทศบาลตําบลคลองยาง

5 เพชรบูรณ เมือง นาปา รพ.สต.นาปา อบต.นาปา

6 เพชรบูรณ เมือง นางั่ว รพ.สต.นางั่ว เทศบาลตําบลนางั่ว

7 อุตรดิตถ พิชัย ในเมืองพิชัย รพ.พิชัย เทศบาลตําบลพิชัย

8 อุตรดิตถ ตรอน หาดสองแคว รพ.สต.หาดสองแคว อบต.หาดสองแคว

9 ตาก ทาสองยาง แมตาน รพ.ทาสองยาง อบต.ทาสองยาง

10 ตาก บานตาก บานตาก รพ.บานตาก เทศบาลตําบลบานตาก

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก



ลาํดับที จังหวดั อาํเภอ ตําบล

1 นครสวรรค ตากฟา อบต.สุขสําราญ

2 นครสวรรค พยุหะคีรี เทศบาลตําบลทาน้ําออย

3 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา เทศบาลตําบลทุงทราย

4 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.หนองหลวง

5 พิจิตร ตะพานหิน อบต.คลองคูณ

6 พิจิตร เมือง เทศบาลเมืองเกา

7 อุทัยธานี ทัพทัน เทศบาลตําบลทัพทัน

8 อุทัยธานี ลานสัก เทศบาลตําบลลานสัก

9 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลโพนางดําตก

10 ชัยนาท หันคา เทศบาลหวยงู

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 ลพบุรี เมืองลพบุรี ตําบลเขาพระงาม ทต.เขาพระงาม

2 ลพบุรี เมืองลพบุรี ตําบลทาวุง ทต.ทาวุง

3 สิงหบุรี อําเภอเมืองสิงหบุรี ตําบลบางพุทรา ทม.สิงหบุรี

4 สิงหบุรี อําเภอเมืองสิงหบุรี ตําบลทางาม ทต.ทางาม

5 สระบุรี  อําเภอเมือง ตําบลหนองโน

6 นครนายก  อําเภอองครักษ ตําบลพระอาจารย

7 นนทบุรี  อําเภอบางกรวย ตําบลบางสีทอง ทต.บางสีทอง

8 ปทุมธานี  อําเภอลาดหลุมแกว ตําบลคลองพระอุดม ทต.คลองพระอุดม

9 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อําเภอทาเรือ ตําบลปากทา อบต.ปากทา

10 จังหวัดอางทอง    อําเภอวิเศษชัยชาญ ตําบลหัวตะพาน อบต.หัวสะพาน

รายชือตําบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิงแวดล้อม

ศูนย์อนามัยท ี4 สระบุรี



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ โรงพยาบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 สุพรรณบุรี สามชุก รพ.สามชุก อบต.หนองสะเดา

2 สุพรรณบุรี บางปลามา รพ.บางปลามา เทศบาลตําบลตนคราม

3 กาญจนบุรี ทามะกา รพ.มะการักษ เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน

4 กาญจนบุรี พนมทวน รพ.เจาคุณไพบูลยพนมทวน เทศบาลตําบลพนมทวน

5 นครปฐม สามพราน รพ.สามพราน อบต.ยายชา

6 ราชบุรี ดําเนินสะดวก รพ.ดําเนินสะดวก เทศบาลตําบลบัวงาม

7 สมุทรสาคร กระทุมแบน รพ.กระทุมแบน เทศบาลนครออมนอย

8 สมุทรสงคราม อัมพวา รพ.อัมพวา อบต.สวนหลวง

9 เพชรบุรี บานลาด รพ.บานลาด อบต.สมอพลือ

10 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด รพ.สามรอยยอด เทศบาลตําบลบานไรเกา

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล โรงพยาบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 ชลบุรี เมือง บานสวน รพ.สต.บานสวน เทศบาลเมืองบานสวน

2 เมืองพัทยา บางละมุง เมืองพัทยา รพ.เมืองพัทยาและรพ.บางละมุง เมืองพัทยา

3 ระยอง เมือง เนินพระ รพ.สต.เนินพระ เทศบาลตําบลเนินพระ

4 จันทบุรี เมือง เกาะขวาง รพ.สต.เกาะขวาง เทศบาลตําบลเกาะขวาง

5 ตราด เขาสมิง แสนตุง รพ.สต.บานพนมพริก อบต.แสนตุง

6 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ในคลองบางปลากด รพ.สต.ในคลองบางปลากด อบต.ในคลองบางปลากด

7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางเกลือ รพ.สต.บางเกลือ อบต.บางเกลือ

8 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ กรอกสมบูรณ รพ.สต.บานคลองรั้ง เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ

9 สระแกว ตาพระยา ทัพราช รพ.สต.ทัพราช อบต.ทัพราช

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ โรงพยาบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 กาฬสินธุ ยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด เทศบาลตําบลโคกศรี

2 กาฬสินธุ รองคํา โรงพยาบาลรองคํา เทศบาลตําบลรองคํา

3 กาฬสินธุ รองคํา โรงพยาบาลรองคํา องคการบริหารสวนตําบลสามัคคี

4 ขอนแกน น้ําพอง โรงพยาบาลน้ําพอง เทศบาลตําบลลําน้ําพอง

5 ขอนแกน น้ําพอง โรงพยาบาลน้ําพอง เทศบาลตําบลสะอาด

6 ขอนแกน บานไผ โรงพยาบาลบานไผ เทศบาลเมืองบานไผ

7 มหาสารคาม แกดํา โรงพยาบาลแกดํา เทศบาลตําบลแกดํา

8 มหาสารคาม เชียงยืน โรงพยาบาลเชียงบืน เทศบาลตําบลเชียงยืน

9 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย โรงพยาบาลเกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย

10 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย โรงพยาบาลเกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลเหลาหลวง

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ โรงพยาบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 นครพนม เรณูนคร โรงพยาบาลเรณูนคร ทต.โคกหินแฮ

2 หนองคาย โพนพิสัย โรงพยาบาลโพนพิสัย ทต.นาหนัง

3 หนองบัวลําภู นาวัง โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ทต.นาเหลา

4 เลย เอราวัณ โรงพยาบาลเอราวัณ ทต.ผาอินทรแปลง

5 บึงกาฬ ศรีวิไล โรงพยาบาลศรีวิไล ทต.ศรีวิไล

6 สกลนคร วานรนิวาส โรงพยาบาลวานรนิวาส ทต.กุดเรือคํา

7 อุดรธานี น้ําโสม โรงพยาบาลน้ําโสม ทต.น้ําโสม

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ โรงพยาบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 นครราชสีมา เมือง รพ.เทพรัตนฯ ทต.เมืองใหมโคกกรวด

2 นครราชสีมา สูงเนิน รพ.สูงเนิน ทต.สูงเนิน

3 ชัยภูมิ แกงคลอ รพ.แกงครอ ทต.แกงครอ

4 ชัยภูมิ จัตุรัส รพ.จัตุรัส ทต.จัตุรัส

5 บุรีรัมย คูเมือง รพ.คูเมือง ทต.คูเมือง

6 บุรีรัมย พลับพลาชัย รพ.พลับพลาชัย อบต.สะเดา

7 สุรินทร พนมดงรัก รพ.พนมดงรัก อบต.จีกแดก

8 สุรินทร รัตนบุรี รพ.รัตนบุรี อบต.ไผ

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ โรงพยาบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําบล

1 อุบลราชธานี บุณฑริก บุณฑริก อบต.หวยขา                     ตําบลหวยขา

2 อุบลราชธานี ตระการพืชผล ตระการพืชผล เทศบาลตําบลตระการ        ตําบลขุหลุ

3 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา อบต.ลือ                        ตําบลลือ

4 อํานาจเจริญ พนา พนา อบต.ไมกลอน         ตําบลไมกลอน

5 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูง เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ตําบลหนองสูงเหนือ

6 มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล เทศบาลตําบลดอนตาล           ตําบลดอนตาล

7 ยโสธร เมือง ยโสธร อบต.หนองคู                   ตําบลหนองคู

8 ยโสธร คําเข่ือนแกว คําเข่ือนแกว อบต.แคนนอย               ตําบลแคนนอย

9 ศรีสะเกษ บึงบูรพ บึงบูรพ เทศบาลตําบลบึงบูรพ      ตําบลบึงบูรพ

10 ศรีสะเกษ วังหิน วังหิน อบต.บอแกว                          ตําบลบอแกว

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี  10 อุบลราชธานี



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ โรงพยาบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 กระบี่ ลําทับ รพ.ลําทับ เทศบาลตําบลลําทับ

2 ชุมพร ทุงตะโก รพ.ทุงตะโก เทศบาลตําบลทุงตะโก

3 ชุมพร หลังสวน รพ.หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน

4 พังงา ตะก่ัวทุง รพ.ตะก่ัวทุง เทศบาลตําบลโคกกลอย

5 พังงา ตะก่ัวทุง รพ.ตะก่ัวทุง เทศบาลตําบลกระโสม

6 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รพ.วชิระภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต

7 ระนอง สุขสําราญ รพ.สุขสําราญ เทศบาลตําบลกําพวน

8 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม รพ.คีรีรัฐนิคม เทศบาลตําบลทาขนอน

9 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม รพ.คีรีรัฐนิคม องคการบริหารสวนตําบลบานทําเนียบ

10 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ รพ.เชียรใหญ องคการบริหารสวนตําบลเขาพระบาท

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ โรงพยาบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 ตรัง รัษฎา รัษฎา ทต.คลองปาง

2 พัทลุง ควนขนุน ควนขนุน อบต.พนมวังก

3 สงขลา รัตภูมิ รัตภูมิ ทม.กําแพงเพชร

4 สตูล ควนโดน ควนโดน ทต.ควนโดน

5 สตูล ทาแพ ทาแพ อบต.ทาแพ

6 สตูล ละงู ละงู ทต.กําแพง

7 ยะลา ยะหา รพร.ยะหา อบต.ละแอ

8 ปตตานี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อบต.บางโกระ

9 ปตตานี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ

10 นราธิวาส แวง แวง อบต.โละจูด

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา



ลําดับที่ จังหวัด เขต ชุมชน

1
กรุงเทพมหานคร บางเขน ชุมชนหมูบานรุงสวาง แขวงอนุสาวรีย

2
กรุงเทพมหานคร บางเขน ชุมชนหมูบานพรอมสุข แขวงอนุสาวรีย

3 กรุงเทพมหานคร บางเขน ชุมชนหมูบานสุขใจ แขวงทาแรง

4 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ชุมชนปลายคลองลําปก

5 กรุงเทพมหานคร ดินแดง ชุมชนแสนสุข

รายช่ือตําบลตนแบบบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ศูนยอนามัยท่ี 13 กรุงเทพมหานคร


