
  

 

 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   ……………………………………………………...................................................................................................                  
ที่ สธ ………..……/……………..                วันที ่………………….................................................................... 
เรื่อง……......................................................................................................................................................................... 
เรียน    ผูอํานวยการกองคลัง 
          สํานัก/กอง/กลุม              ขอสงใบสําคัญ          เบิกจายเงิน            เงินยืมราชการ             เงินทดรองราชการ   
                   เงินงบประมาณ             เงินนอกงบประมาณ        งบสํารองฉุกเฉินหรือจําเปนฯ 
รหัสศูนยตนทนุ  .........................................................      

ผลผลิต ป 2558 กิจกรรมหลัก   ป 2558 
แผนงาน : ดําเนนิการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซียน 
ผลผลิตที่ 1 : นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน        
        งบดําเนินงาน รหัส 2100991012000000 

          21009XXXXJ4788 พัฒนาและถายทอดองคความรู    
          การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับ  
          การเขาสูประชาคมอาเซียน 

แผนงาน : พัฒนาดานสาธารณสุข  
ผลผลิตที่ 1 : องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม            
                  ไดรับการพัฒนาและถายทอดแกประชาชน ชุมชนและภาคีเครือขาย 
        งบบุคลากร และงบดําเนินงาน รหัส 2100906001000000 
        งบลงทุน................................................................ 
        งบเงินอุดหนุน รหัส 2100906001500001  โครงการความรวมมือทางวชิาการระหวาง                
        ประเทศดานประชากรและการวางแผนครอบครัว 
        งบเงินอุดหนุน รหัส 2100906001500002  โครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย 
        งบเงินอุดหนุน รหัส 2100906001500003  โครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสด 
        แผงจําหนายอาหาร รานอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร 
        งบเงินอุดหนุน รหัส 2100906001500004  การสรางศักยภาพองคกร/ภาคี/เครือขายสุขภาพ 
        งบรายจายอ่ืน รหัส 2100906001700001  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
        ตางประเทศชั่วคราว 
 
 
 

          
          21009XXXXJ4778  พัฒนานโยบายและยทุธศาสตร         
          การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
          210091000J4779  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร          
          และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
          21009XXXXJ4780  พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริม 
          สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
          21009XXXXJ4781 ถายทอดและขับเคลื่อนนโยบาย 
          ยทุธศาสตร องคความรู เทคโนโยโลยี และนวัตกรรม 
          เพ่ือการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมสู 
          ประชาชนและชุมชน 
          21009XXXXJ4782  พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริม 
          ครัวไทยสูครัวโลก 
          21009XXXXJ4783  บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ 
          21009XXXXJ4784  พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลย ี
          สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลผลิตที่ 2 : การใหบริการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแกประชาชนในกลุมหรือ               
                 พ้ืนที่เปาหมายเฉพาะ 
         งบบุคลากร และงบดําเนินงาน  รหัส 2100906002000000 

          21009XXXXJ4785  การจัดหาและจัดการนมผงเพ่ือ 
          ปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี  จากแมสูลูก          
          21009XXXXJ4786  สงเสริมสุขภาพและอนามัย   
          สิ่งแวดลอมแกประชาชน และชุมชน ตามแนวทาง 
          พระราชดาํริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ  

แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ผลผลิตที ่1 : การวิจัย พัฒนานวตักรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือรองรับการมี
สุขภาพดีของประชาชนทุกกลุมวัย 
         งบรายจายอ่ืน รหัส 2100960013700001  คาใชจายในการศึกษาวิจัย 

           
          21009XXXXJ4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม 
          ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
  

 

ในงบ  บคุลากร  ดําเนินงาน  ลงทุน  เงินอุดหนุน รายจายอื่น   
 คาตอบแทน ประเภท....................................    คาครุภณัฑ             ประเภท............................... 
 คาใชสอย ประเภท....................................    คาที่ดินและสิง่กอสราง             ประเภท............................... 
 คาวัสด ุ  ประเภท....................................    เงินอุดหนุน            ประเภท............................... 
 สาธารณูปโภค ประเภท....................................    รายจายอื่น              ประเภท............................... 
       งบกลาง            ประเภท............................... 

เปนเงนิ.........................................................  (................................................................................................................................................................) 
 ซ่ึงไดตรวจสอบหลักฐานถูกตองแลว    โปรดเบิกจายเงิน ใหแก  ......................................................................................................... 
ดวยจะเปนพระคุณ 
 
 
หมายเหตุ : กิจกรรมหลักของศูนยอนามัย ตําแหนงที่ 6 – 9 ใหใชรหัสพื้นที่ของจังหวัดในการเบิกจายเงินงบประมาณ  
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รหัสกิจกรรมหลัก คําอธิบาย หนวยงานผูใช
210095200J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210095200J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210095200J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210095200J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210095200J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก     ศพส.
210095200J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210095200J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210095200J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210095200J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210095200J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210095200J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
210091000J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210091000J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210091000J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210091000J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน     สวนกลาง

210091000J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก     และ 
210091000J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ      ศอ.1
210091000J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210091000J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210091000J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210091000J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210091000J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
210091900J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210091900J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210091900J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210091900J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210091900J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก      ศอ.2
210091900J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210091900J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210091900J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210091900J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210091900J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210091900J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
210092000J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210092000J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210092000J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210092000J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210092000J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก      ศอ.3
210092000J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210092000J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210092000J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210092000J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210092000J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210092000J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
210097000J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210097000J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210097000J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210097000J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210097000J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก      ศอ.4
210097000J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210097000J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210097000J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210097000J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210097000J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210097000J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
210093000J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210093000J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210093000J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210093000J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210093000J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก      ศอ.5
210093000J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210093000J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210093000J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210093000J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210093000J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210093000J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
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210094000J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210094000J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210094000J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210094000J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210094000J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก      ศอ.6
210094000J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210094000J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210094000J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210094000J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210094000J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210094000J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
210093400J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210093400J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210093400J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210093400J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210093400J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก      ศอ.7
210093400J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210093400J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210093400J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210093400J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210093400J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210093400J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
210096000J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210096000J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210096000J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210096000J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210096000J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก      ศอ.8
210096000J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210096000J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210096000J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210096000J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210096000J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210096000J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
210096500J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210096500J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210096500J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210096500J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210096500J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก      ศอ.9
210096500J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210096500J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210096500J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210096500J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210096500J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210096500J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
210095000J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210095000J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210095000J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210095000J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน      ศทป.

210095000J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก      และ
210095000J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ      ศอ.10
210095000J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
210095000J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210095000J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210095000J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210095000J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
210098000J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210098000J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210098000J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210098000J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210098000J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก      ศอ.11
210098000J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210098000J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210098000J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210098000J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210098000J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210098000J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
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210099500J4778 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210099500J4779 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
210099500J4780 พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม

210099500J4781
ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมสูประชาชนและชุมชน

210099500J4782 พัฒนาอาหารปลอดภัย สงเสริมครัวไทยสูครัวโลก     ศอ.12
210099500J4783 บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ
210099500J4784 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
210099500J4785 การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี จากแมสูลูก
210099500J4786 สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
210099500J4787 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
210099500J4788 พัฒนาและถายทอดองคความรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน


