
ก้ันบน 1.5 ซม. 

(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 18 ตัวหนา) 

ย�อหน�า  
2.5 ซม. 

2 ซม.  

แบบฟอร�มการเขียนโครงการ  
ของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (หน�วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
 

ช่ือโครงการ............................................................................................................................... 

 

หลักการและเหตุผล (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….....…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค,(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………….……………………………………………………………..… 
3. …………………………………………………………………….……………………………………………………..…… 
4. ………………………………………………………………………….…………………………………………………..… 

เป-าหมาย(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ……………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………..……………………….......... 
3. ………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

วิธีการดําเนินงาน(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ซม.  
ก้ันหน�า 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

ก้ันหลัง 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 
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ระยะเวลาดําเนินการ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
ต้ังแต�เดือน……………………… – เดือน……………………… 2558   

งบประมาณ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) (บอกรายละเอียด ห�ามมีภาคผนวกในการบอกรายละเอียด) 
งบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือเปEนค�าใช�จ�าย ดังนี้ 
1. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

2. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

3. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

4. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

5. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

6. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 
รวมเปEนเงินท้ังสิ้น...............................บาท (..............จํานวนเงินตัวอักษร.............บาทถ�วน)  

การประเมินผล (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีคาดว7าจะได:รับ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน7วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 
ลงชื่อ……………………………………ผู�เขียนโครงการ    ลงชื่อ…………………………………………ผู�เสนอโครงการ 
        (....................................)                (......................................)  
      ..............ตําแหน�ง...............         .....ตําแหน�ง หัวหน�าฝKาย................ 

 
ลงชื่อ……………………………………ผู�เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ……………………………….…………ผู�เห็นชอบโครงการ 
        (...................................)                           (....................................)  
……..ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกอง..........             ...ตําแหน�ง รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล....... 

 
ลงชื่อ……………………………………..……ผู�อนุมัติโครงการ 

 (นายเอกพันธุ�  อินทร�ใจเอ้ือ) 
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 
 
 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 



ก้ันบน 1.5 ซม. 

(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 18 ตัวหนา) 

ย�อหน�า  
2.5 ซม. 

2 ซม.  

แบบฟอร�มการเขียนโครงการ  
ของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (หน�วยงานอ่ืนภายในเทศบาล) 

 

ช่ือโครงการ............................................................................................................................... 

 

หลักการและเหตุผล (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….....…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค,(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………….……………………………………………………………..… 
3. …………………………………………………………………….……………………………………………………..…… 
4. ………………………………………………………………………….…………………………………………………..… 

เป-าหมาย(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ……………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………..……………………….......... 
3. ………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

วิธีการดําเนินงาน(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ซม.  
ก้ันหน�า 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

ก้ันหลัง 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 
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ระยะเวลาดําเนินการ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
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งบประมาณ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) (บอกรายละเอียด ห�ามมีภาคผนวกในการบอกรายละเอียด) 
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1. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

2. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

3. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

4. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

5. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

6. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 
รวมเปEนเงินท้ังสิ้น...............................บาท (..............จํานวนเงินตัวอักษร.............บาทถ�วน)  

การประเมินผล (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีคาดว7าจะได:รับ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน7วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
กอง/ศูนย�เด็กเล็ก/โรงเรียน  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 
ลงชื่อ……………………………………ผู�เขียนโครงการ    ลงชื่อ…………………………………………ผู�เสนอโครงการ 
        (....................................)                (......................................)  
      ..............ตําแหน�ง...............         .....ตําแหน�ง หัวหน�าฝKาย................ 

 
ลงชื่อ……………………………………ผู�เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ……………………………….…………ผู�เห็นชอบโครงการ 
        (...................................)                           (....................................)  
……..ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกอง..........             ...ตําแหน�ง รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล....... 

 
ลงชื่อ……………………………………..……ผู�อนุมัติโครงการ 

 (นายเอกพันธุ�  อินทร�ใจเอ้ือ) 
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 
 
 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 



ก้ันบน 1.5 ซม. 

(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 18 ตัวหนา) 

ย�อหน�า  
2.5 ซม. 

2 ซม.  

แบบฟอร�มการเขียนโครงการ  
ของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (หน�วยงานอ่ืนนอกเทศบาล) 

 

ช่ือโครงการ............................................................................................................................... 

 

หลักการและเหตุผล (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….....…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค,(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………….……………………………………………………………..… 
3. …………………………………………………………………….……………………………………………………..…… 
4. ………………………………………………………………………….…………………………………………………..… 

เป-าหมาย(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ……………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………..……………………….......... 
3. ………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

วิธีการดําเนินงาน(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ซม.  
ก้ันหน�า 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

ก้ันหลัง 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 
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ระยะเวลาดําเนินการ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
ต้ังแต�เดือน……………………… – เดือน……………………… 2558   

งบประมาณ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) (บอกรายละเอียด ห�ามมีภาคผนวกในการบอกรายละเอียด) 
งบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือเปEนค�าใช�จ�าย ดังนี้ 
1. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

2. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

3. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

4. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

5. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

6. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 
รวมเปEนเงินท้ังสิ้น...............................บาท (..............จํานวนเงินตัวอักษร.............บาทถ�วน)  

การประเมินผล (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีคาดว7าจะได:รับ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน7วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
กลุ�มงาน................... โรงพยาบาลเจ�าพระยายมราช/ศูนย�สุขภาพชุมชนเมือง............. 

 
               ผู�เขียนโครงการ     ผู�เสนอโครงการ 
 
          (....................................)                   (......................................)  
          ............ตําแหน�ง...............                   .............ตําแหน�ง.............. 
 
            ผู�รับผิดชอบโครงการ                                            ผู�เห็นชอบโครงการ 
 
          (....................................)                             (......................................)  
         ……..…..ตําแหน�ง................                                      .............ตําแหน�ง.............. 
 
             ผู�ขออนุมัติโครงการ                                              ผู�อนุมัติโครงการ 
 
          (นายชัชรินทร�  ปNOนสวุรรณ)                                 (นายเอกพันธุ�  อินทร�ใจเอ้ือ) 
   ผู�อํานวยการโรงพยาบาลเจ�าพระยายมราช                           ประธานกรรมการ 
                                                             กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 



ก้ันบน 1.5 ซม. 

(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 18 ตัวหนา) 

ย�อหน�า  
2.5 ซม. 

2 ซม.  

แบบฟอร�มการเขียนโครงการ  
ของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (องค�กรประชาชน) 

 

ช่ือโครงการ............................................................................................................................... 

 

หลักการและเหตุผล (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….....…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค,(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………….……………………………………………………………..… 
3. …………………………………………………………………….……………………………………………………..…… 
4. ………………………………………………………………………….…………………………………………………..… 

เป-าหมาย(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ……………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………..……………………….......... 
3. ………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

วิธีการดําเนินงาน(ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ซม.  
ก้ันหน�า 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

ก้ันหลัง 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 
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ระยะเวลาดําเนินการ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
ต้ังแต�เดือน……………………… – เดือน……………………… 2558   

งบประมาณ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) (บอกรายละเอียด ห�ามมีภาคผนวกในการบอกรายละเอียด) 
งบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือเปEนค�าใช�จ�าย ดังนี้ 
1. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

2. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

3. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

4. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

5. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 

6. ค�า....................................จํานวน............(หน�วย) หน�วยละ.........บาท เปEนเงิน................บาท 
รวมเปEนเงินท้ังสิ้น...............................บาท (..............จํานวนเงินตัวอักษร.............บาทถ�วน)  

การประเมินผล (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีคาดว7าจะได:รับ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน7วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 ตัวหนา) 
ชมรม..................../ชุมชน.................../คณะ อสม.ชุมชน....................... 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู�เสนอโครงการ 

       (.....................................) 
ประธานชมรม/ชุมชน/อสม.ชุมชน....................................... 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู�อนุมัติโครงการ 

    (นายเอกพันธุ�  อินทร�ใจเอ้ือ) 
                      ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 
 

 
 

 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 

(เน้ือหา ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16) 



 

                ตรากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมอืงสพุรรณบุร ี


