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โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
0701102034000000 รายการงบประจํา
0701102034

0701102034700001 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
0701102034700002 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
0701102034700003 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้
0701102034700004 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ
0701102034700005 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
0701102034700006 รายการคืนเงินค่าปรับสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงานเกษตรอําเภอท่าบ่อ และสํานักงานเกษตรอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
0701179003
0701179003000000 รายการงบประจํา
0701179003000000 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)จังหวัดกรุงเทพมหานคร1,021 เครื่อง
0701179003110000 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
0701179003110006 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดอุบลราชธานี (สํานักงานเกษตรอําเภอเดชอุดม) 1 คัน
0701179003110007 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมพลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดอํานาจเจริญ (สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ) 1 คัน
0701179003110008 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดหนองบัวลําภู (สํานักงานเกษตรอําเภอศรีบุญเรือง) 1 คัน
0701179003110009 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดขอนแก่น (สํานักงานเกษตรอําเภอชําสูง) 1 คัน
0701179003110010 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดหนองคาย (สํานักงานเกษตรอําเภอศรีเชียงใหม่) 1 คัน
0701179003110012 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดบึงกาฬ (สํานักงานเกษตรอําเภอโซพิสัย) 1 คัน
0701179003110013 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดลําปาง(สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง) 1 คัน
0701179003110014 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดพะเยา (สํานักงานเกษตรอําเภอภูซาง)1 คัน
0701179003110015 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดเชียงราย (สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงรุ้ง) 1 คัน
0701179003110016 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 1 คัน
0701179003110017 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดอุทัยธานี (สํานักงานเกษตรอําเภอทัพทัน) 1 คัน
0701179003110018 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดกําแพงเพชร (สํานักงานเกษตรอําเภอพรานกระต่าย) 1 คัน
0701179003110019 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดตาก (สํานักงานเกษตรอําเภอสามเงา) 1 คัน
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0701179003110020 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดพิจิตร (สํานักงานเกษตรอําเภอสากเหล็ก) 1 คัน
0701179003110021 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ (สํานักงานเกษตรอําเภอเขาค้อ) 1 คัน
0701179003110022 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ (สํานักงานเกษตรอําเภอหล่มสัก) 1 คัน
0701179003110023 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดสมุทรสาคร (สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านแพร้ว) 1 คัน
0701179003110024 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดสมุทรสงคราม (สํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา) 1 คัน
0701179003110025 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดเพชรบุรี (สํานักงานเกษตรอําเภอท่ายาง) 1 คัน
0701179003110026 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สํานักงานเกษตรสามร้อยยอด) 1 คัน
0701179003110027 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราช (สํานักงานเกษตรอําเภอนบพิตํา) 1 คัน
0701179003110183 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556)
0701179003110187 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556)
0701179003110188 เครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556)
0701179003110189 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556)
0701179003110190 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556)
0701179003110192 ชุดรับแขกขนาด 5 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556)
0701179003110195 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556)
0701179003110196 เครื่องมัลติมีเดีย ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI LUMENS (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556)
0701179003110202 เครื่องมัลติมีเดีย ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI LUMENS (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556)
0701179003110215 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ"ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี." ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดนครราชสีมา(สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7) 1 คัน
0701179003110216 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ"ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี." ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี(สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8) 1 คัน
0701179003110217 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ"ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี." ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดพิษณุโลก(สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 9) 1 คัน
0701179003110218 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ"ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี." ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดชัยนาท (สํานักงานเกษตรอําเภอเนินขาม) 1 คัน
0701179003110219 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ"ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี." ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ(สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษณ์) 1คัน
0701179003110220 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ"ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี." ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดมหาสารคาม(สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง) 1 คัน
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0701179003110221 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ"ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี." ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดพังงา (สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี) 1 คัน
0701179003110222 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดระนอง (สํานักงานเกษตรอําเภอละอุ่น) 1 คัน
0701179003110223 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดสงขลา (สํานักงานเกษตรอําเภอรัตภูมิ) 1 คัน
0701179003110224 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดตรัง (สํานักงานเกษตรอําเภอกันตัง) 1 คัน
0701179003110225 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดสุรินทร์ (สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์) 1 คัน
0701179003110226 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดขอนแก่น (สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น) 1 คัน
0701179003110227 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดแพร่ (สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง) 1 คัน
0701179003110228 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดสุรินทร์ (สํานักงานเกษตรอําเภอปราสาท) 1 คัน
0701179003110229 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดน่าน (สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ) 1 คัน
0701179003110230 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดกรุงเทพมหานคร(สํานักงานเลานุการกรม) 9 คัน
0701179003110231 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ"ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี." ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 1 คัน
0701179003110232 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ "ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี." ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดกาญจนบุรี(สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี) 1 คัน
0701179003110233 อุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพจังหวัดกรุงเทพมหานคร 9 ชุด
0701179003110234 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมจอรับภาพขนาด 17 นิ้ว จังหวัดกรุงเทพมหานคร1,021
เครื่อง
0701179003110238 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต
ที่ 1 จังหวัดชัยนาท จํานวน 2 เครื่อง
0701179003110239 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี จํานวน 2 เครื่อง
0701179003110240 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง จํานวน 2 เครื่อง
0701179003110241 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 เครื่อง
0701179003110242 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต
ที่ 5 จังหวัดสงขลา จํานวน 2 เครื่อง
0701179003110243 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 เครื่อง
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0701179003110244 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ)สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต
ที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 2 เครื่อง
0701179003110245 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 2 เครื่อง
0701179003110246 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดตรัง จํานวน 5 เครื่อง
0701179003110247 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดตรัง จํานวน 4 เครื่อง
0701179003110248 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบไอน้ํา ขนาด 100 ลิตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110249 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน
1 เครื่อง
0701179003110250 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 590 x 800 x 740 มม. (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 ตัว
0701179003110251 เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง แบบตั้งโต๊ะ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110252 รถเข็นสแตนเลสแบบพับได้ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 2 คัน
0701179003110253 ตู้ควบคุมไฟ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง)
0701179003110254 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110255 ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 ตู้
0701179003110256 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110257 รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 2 คัน
0701179003110258 เตาแก๊ส 4 หัว (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 เตา
0701179003110259 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน) จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110260 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน) จํานวน 1
เครื่อง
0701179003110261 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 13,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดน่าน จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110262 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ ซูม 3 ตา (ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่)
0701179003110263 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 1000 CFM (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110264 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตําแหน่ง (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110265 ตู้ตัดเนื้อเยื่อปลอดเชื้อแบบเหล็กซิงค์เคลือบสีพร้อมขาตั้ง (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 ชุด
0701179003110266 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตําแหน่ง (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110267 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบแอลซีดี ระดับXGA ขนาด 3000 ANSI Lumens (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน)
จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110268 โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว 8 ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน)จํานวน
1 เครื่อง
0701179003110269 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1.6 ลิตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน) จํานวน 1 เครื่อง
0701179003110270 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พรัอมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล (ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่)
0701179003110271 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา เลนส์ซูมไฟส่อง LED (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง) จํานวน 1 เครื่อง
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0701179003120000 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท
0701179003120001 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701179003120002 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จังหวัดมุกดาหาร(สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
0701179003120003 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จังหวัดกําแพงเพชร(สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร)
0701179003120004 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จังหวัดสุรินทร์ (สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์)
0701179003120005 ระบบฐานข้อมูลระดับเขต 1 ระบบ
0701179003410000 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
0701179003410066 ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
0701179003410068 ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล 1 แห่ง
0701179003410069 ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเกษตรอําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
0701179003410070 ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเกษตรอําเภอภูเพียงจังหวัดน่าน 1 แห่ง
0701179003410071 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น(ผึ้ง) 1 แห่ง
0701179003410072 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
0701179003410073 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเด่นชัย(เรือนแถว 3 หน่วย)จังหวัดแพร่ 1 แห่ง
0701179003410074 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สํานักงานเกษตร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง
0701179003410075 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 แห่ง
0701179003410076 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 1 แห่ง
0701179003410077 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา 1 แห่ง
0701179003410078 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร 1 แห่ง
0701179003410079 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
0701179003410080 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
0701179003410081 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง
0701179003410082 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
0701179003410083 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 แห่ง
0701179003410084 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง
0701179003410085 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
0701179003410086 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง
0701179003410087 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจังหวัดนครพนม 1 แห่ง
0701179003410088 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 1 แห่ง
0701179003410089 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 1 แห่ง
0701179003410090 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
0701179003410091 ปรับปรุงสํานักงานเกษตร อําเภอเมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง
0701179003410092 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอเสนาจ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
0701179003410093 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสิงห์บุรีจ.สิงห์บุรี 1 แห่ง
กองคลัง กลุ่มงบประมาณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
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0701179003410094 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
0701179003410095 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอศรีสําโรง จ.สุโขทัย 1 แห่ง
0701179003410096 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอแกลง จ.ระยอง 1 แห่ง
0701179003410097 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
0701179003410098 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
0701179003410099 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอธาตุพนม จ.นครพนม 1 แห่ง
0701179003410100 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
0701179003410101 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอวังวิเศษ จ.ตรัง 1 แห่ง
0701179003410102 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง
0701179003410103 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอพบพระ จ.ตาก 1 แห่ง
0701179003410104 ปรับปรุงสํานักงานเกษตร อําเภอเวียงสา จ.น่าน 1 แห่ง
0701179003410105 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
0701179003410106 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
0701179003410107 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
0701179003410108 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนาสารจ.สุราษฏร์ธานี 1 แห่ง
0701179003410109 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอวิเชียรบุรีจ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
0701179003410110 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอแม่ทา จ.ลําพูน 1 แห่ง
0701179003410111 ค่าปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สํานักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน)จังหวัดเชียงใหม่ 1
แห่ง
0701179003410112 ค่าปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย(พืชสวน)จังหวัดเชียงราย 1
แห่ง
0701179003410113 ค่าปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
0701179003410114 ค่าปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
0701179003410115 ค่าปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)จังหวัดชลบุรี 1
แห่ง
0701179003410116 ค่าปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรสํานักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร(ผึ้ง)จังหวัดชุมพร 1
แห่ง
0701179003410117 ค่าปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน)จังหวัดสมุทรสาคร
1 แห่ง
0701179003410118 ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเกษตรอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง
0701179003410119 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอสอง จังหวัดแพร่
0701179003410120 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอธาตุพนม (3 ยูนิต) จังหวัดนครพนม
0701179003410121 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
0701179003410122 ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง)
0701179003410123 ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา)
กองคลัง กลุ่มงบประมาณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
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รหัสงบประมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ

ชื่อยาวรหัสงบประมาณ

0701179003410124 ปรับปรุงห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (กองคลัง)
0701179003410125 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)
0701179003420000 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท
0701179003420001 ค่าก่อสร้างสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่
0701179031
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน
0701179031000000 รายการงบประจํา
0701179032
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ
0701179032000000 รายการงบประจํา
0701179033
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
0701179033000000 รายการงบประจํา

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
0701179035000000 รายการงบประจํา
0701179035110000 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
0701179035

0701179035110008 โต๊ะสําหรับปฏิบัติงานช่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร 120 ตัว
0701179035110009 ตู้เก็บเครื่องยนต์และอุปกรณ์การฝึกอบรมจังหวัดกรุงเทพมหานคร 8 ตู้
0701179035110010 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้วจังหวัดกรุงเทพมหานคร 8 จอ
0701179035110011 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA"ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 "ANSI Lumensจังหวัดกรุงเทพมหานคร 8
เครื่อง
0701179035110012 เครื่องยนต์เกษตรผ่าแสดงชิ้นส่วนการทํางานของเครื่องยนต์จังหวัดกรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง
0701179035110013 เครื่องมือสําหรับการปฏิบัติการถอดประกอบเครื่องยนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 8 ชุด
0701179035110014 เครื่องยนต์สูบเดียวสําหรับการฝึกปฏิบัติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 120 เครื่อง
0701179036
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
0701179036000000 รายการงบประจํา

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
0701179037000000 รายการงบประจํา
0701179037110000 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
0701179037

0701179037110002 รถบรรทุกดีเซล ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ"ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. " ขับเคลื่อน4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จังหวัดพะเยา (ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดพะเยา) 1 คัน

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
0701185004000000 รายการงบประจํา
0701185004110000 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
0701185004

0701185004110019 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2400 ซีซีขับเคลื่อน2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็ก
จังหวัดนราธิวาส(สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส) 1 คัน
0701185004110020 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็กจังหวัดยะลา (สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา) 1 คัน
กองคลัง กลุ่มงบประมาณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
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0701185004110021 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2400ซีซีขับเคลื่อน2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
จังหวัดปัตตานี (สํานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี) 1 คัน
0701185004410000 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
0701185004410019 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
0701185004410020 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
0701185004410021 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
0701185004410022 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
0701185004410023 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
0701185004410024 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 แห่ง
0701185004410025 ปรับปรุงสํานักงานเกษตร อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
0701185004410026 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา 1 แห่ง
0701185004410027 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล 1 แห่ง
0701185004410028 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
0701185004410029 ปรับปรุงสํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา 1 แห่ง
0701185004410030 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
0701185004410031 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
0701185004410032 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอท่าแพจังหวัดสตูล 1 แห่ง
0701185004410033 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล 1 แห่ง
0701185004410034 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล 1 แห่ง
0701185004410035 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอละงูจังหวัดสตูล 1 แห่ง
0701185004410036 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
0701185004410037 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
0701191026
โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0701191026000000 รายการงบประจํา
0701191026700001 ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียน
0701191026700002 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซียน

กองคลัง กลุ่มงบประมาณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

