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รหัสแหล่งของเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
5910100
5910110
5910120
5910130
5910150

งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

เงินงบประมาณ - ของส่วนราชการ
5911100 งบบุคลากร
5911110 เงินเดือน
5911120 ค่าจ้างประจา
5911130 ค่าจ้างชั่วคราว
5911150 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5910200
5910210
5910220
5910230
5910240

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

5911200
5911210
5911220
5911230
5911240

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

5910310
5910320
5910410
5910420
5910500

งบลงทุน ครุภณ
ั ฑ์
งบลงทุน ที่ดิน อาคาร/สิง่ ก่อสร้าง
งบอุดหนุนทั่วไป
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบรายจ่ายอื่น

5911310
5911320
5911410
5911420
5911500

งบลงทุน ครุภณ
ั ฑ์
งบลงทุน ที่ดิน อาคาร/สิง่ ก่อสร้าง
งบอุดหนุนทั่วไป
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบรายจ่ายอื่น

กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 1 ต.ค. 58

หน้าที่ 1 จาก 2

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก

1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
- กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
2. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่การแข่งขัน

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

0701102034000000
07011XXXXK1137

0701118040000000
07011XXXXK1138
07011XXXXK1139

3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดนิ ทากิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
- กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร

0701120044000000

4. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
โครงการตลาดเกษตรกร
- กิจกรรมหลักตลาดเกษตรกร

0701125042000000

5. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน อ้อย)
- กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

0701178043000000

07011XXXXK1140

07011XXXXK1141

07011XXXXK1142

6. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
0701179003000000
- กิจกรรมหลักส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร
07011XXXXK1143
- กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
07011XXXXK1144
- กิจกรรมหลักศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
07011XXXXK1145
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน
0701179031000000
- กิจกรรมหลักพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน
07011XXXXK1146
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
0701179033000000
- กิจกรรมหลักเมืองเกษตรสีเขียว
07011XXXXK1147
กลุม่ งบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 1 ต.ค. 58

หน้าที่ 2 จาก 2

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
- กิจกรรมหลักส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
- กิจกรรมหลักโครงการหลวง

7. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ

รหัสงบประมาณ

0701179035000000
07011XXXXK1148
0701179037000000
07011XXXXK1149

0701185004000000
07011XXXXK1150

0701193032000000
07011XXXXK1151

- กิจกรรมหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning)

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- กิจกรรมหลักพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
- กิจกรรมหลักปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

9. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล
โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
- กิจกรรมหลักการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- กิจกรรมหลักปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

รหัสกิจกรรมหลัก

0701193036000000
07011XXXXK1152
0701193039000000
07011XXXXK1153

0701194038000000
07011XXXXK1154
0701194041000000
07011XXXXK1155

10. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพของเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

0701197026000000

11. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร
- กิจกรรมหลักส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

0701198045000000

07011XXXXK1156

07011XXXXK1157

หมายเหตุ : XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่
กลุม่ งบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 1 ต.ค. 58

หน้าที่ 1 จาก 12

รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
รหัสงบประมาณ
แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
0701102034
0701102034000000
0701102034110000
0701102034110001
0701102034110002
0701102034110003
0701102034110004
0701102034110005
0701102034110006
0701102034110007
0701102034110008
0701102034110009
0701102034110010
0701102034110011
0701102034120001
0701102034700001
0701102034700002
0701102034700003
0701102034700004

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
รายการงบประจา
ครุภณ
ั ฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
ไถพรวน 20 จาน อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ไถระเบิดดินดาน 5 ขา แบบสั่นสะเทือน อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ไถหัวหมู 6 หัว กลับได้ข้างละ 3 หัว อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องจอบหมุนกวนดิน (Rotary Harrow) อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องพรวนแบบโรตารี พร้อมใส่ปยุ๋ อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องริปเปอร์ 6 ขา ใส่ปยุ๋ พร้อมพลูโคน อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องปลูกมันสาปะหลัง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องขุดมันสาปะหลัง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ระบบให้นาครอบคลุ
้
มพื้นที่ 50 ไร่ อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
รถแทรคเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 แรงม้า อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องผสมเทียมผึ้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รถแทรคเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 120 แรงม้า อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน International Horticultural Exposition 2016 ณ ประเทศตุรกี

แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0701118040
0701118040000000
0701118040700001

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
รายการงบประจา
ค่าใช้จ่ายการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศ

แผนงานรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปญ
ั หาที่ดินทากิน
0701120044
0701120044000000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากินของเกษตรกร
รายการงบประจา

แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
0701125042
0701125042000000

โครงการตลาดเกษตรกร
รายการงบประจา

แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
0701178043
0701178043000000

โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน อ้อย)
รายการงบประจา
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59

หน้าที่ 2 จาก 12

รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
รหัสงบประมาณ
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่าง
เป็นระบบ
0701179003
0701179003000000
0701179003110000
0701179003110001
0701179003110002
0701179003110003
0701179003110004
0701179003110005
0701179003110006

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
รายการงบประจา
ครุภณ
ั ฑ์ที่มรี าคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
เครื่องสแกนเนอร์สาหรับเอกสารระดับบริการ แบบที่ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ขนาด 30เควีเอ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (สานักงาน
เกษตรอาเภอเมืองยโสธร)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0701179003110008

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

0701179003110009

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

0701179003110010

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา (23 หน้า/นาที) อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (สานักงาน
เกษตรอาเภอยโสธร)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล

0701179003110007

0701179003110011
0701179003110012
0701179003110013
0701179003110014
0701179003110015

กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59

หน้าที่ 3 จาก 12

รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
0701179003110016
0701179003110017
0701179003110018
0701179003110019
0701179003110020
0701179003110021
0701179003110022
0701179003110023
0701179003110024
0701179003110025
0701179003110026
0701179003110027
0701179003110028
0701179003110029
0701179003110030
0701179003110031
0701179003110032
0701179003110033
0701179003110034
0701179003110035
0701179003120001
0701179003120002
0701179003120003
0701179003120004
0701179003120005
0701179003120006
0701179003120007

ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา (23 หน้า/นาที) อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (สานักงาน
เกษตรจังหวัดยโสธร)
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (สานักงาน
เกษตรจังหวัดยโสธร)
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา (23 หน้า/นาที) อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา (23 หน้า/นาที) อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา (23 หน้า/นาที) อาเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา (23 หน้า/นาที) อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา (23 หน้า/นาที) อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา (23 หน้า/นาที) อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา (23 หน้า/นาที) อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา (23 หน้า/นาที) อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) อาเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59

หน้าที่ 4 จาก 12

รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
0701179003120008
0701179003120009
0701179003120010
0701179003120011
0701179003410000
0701179003410001
0701179003410002
0701179003410003
0701179003410004
0701179003410005
0701179003410006
0701179003410007
0701179003410008
0701179003410009
0701179003410010
0701179003410011
0701179003410012
0701179003410013
0701179003410014
0701179003410015
0701179003410016
0701179003410017
0701179003410018
0701179003410019
0701179003410020
0701179003410021
0701179003410022
0701179003410023
0701179003410024
0701179003410025
0701179003410026
0701179003410027
0701179003410028
0701179003410029

ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
สิง่ ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วย< 10 ล้านบาท
ก่อสร้างอาคารสานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอแจ้หม่ จังหวัดลาปาง
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอเสนางคนิคมจังหวัดอานาจเจริญ
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59

หน้าที่ 5 จาก 12

รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
0701179003410030
0701179003410031
0701179003410032
0701179003410033
0701179003410034
0701179003410035
0701179003410036
0701179003410037
0701179003410038
0701179003410039
0701179003410040
0701179003410041
0701179003410042
0701179003410043
0701179003410044
0701179003410045
0701179003410046
0701179003410047
0701179003410048
0701179003410049
0701179003410050
0701179003410051
0701179003410052
0701179003410053
0701179003410054
0701179003410055
0701179003410056
0701179003410057
0701179003410058
0701179003410059
0701179003410061
0701179003410062
0701179003410063
0701179003410064

ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
ปรับปรุงสานักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายระดับเขต อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายระดับเขต อาเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายระดับเขต อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายระดับเขต อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายระดับเขต อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายระดับเขต อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายระดับเขต อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายระดับเขต อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายระดับเขต อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ก่อสร้างอาคารสานักงานเกษตรอาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ก่อสร้างอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ก่อสร้างอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อสร้างอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอกุมภาวปี จังหวัดอุดรธานี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงบ้านข้าพักราชการ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59
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รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเกษตรอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59

หน้าที่ 7 จาก 12

รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ

0701179003410100
0701179003410101
0701179003410102
0701179003410103
0701179003410104
0701179003410105
0701179003410106

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปรับปรุงสานักงาน สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4อาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ปรับปรุงสานักงานสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 อาเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท
ปรับปรุงสานักงานและก่อสร้างถนน สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2อาเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

0701179003410107
0701179003410108
0701179003410109
0701179003410110
0701179003410111
0701179003410112
0701179003410113
0701179003410114
0701179003410115
0701179003410116
0701179003410117
0701179003410118
0701179003410119
0701179003410120
0701179003410121
0701179003410122
0701179003410123
0701179003410124
0701179003410125
0701179003410126
0701179003410127
0701179003410128
0701179003410129
0701179003410130
0701179003410131
0701179003410132

ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดเลย อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59
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ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอกุดข้าวปุน้ จังหวัดอุบลราชธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดตรัง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปรับปรุงสานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59

หน้าที่ 9 จาก 12

รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
0701179003410167
0701179003410168
0701179003410169
0701179003410170
0701179003410171
0701179003410172
0701179003410173
0701179003410174
0701179003410175
0701179003410176
0701179003410177
0701179003410178
0701179003410179
0701179003410180
0701179003410181
0701179003410182
0701179003410183
0701179003410184
0701179003410185
0701179003410186
0701179003410187
0701179003410188
0701179003410189
0701179003700001
0701179003700002
0701179031
0701179031000000
0701179033
0701179033000000
0701179035
0701179035000000
0701179035110000
0701179035110001

ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชเกษตร อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชเกษตร อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปรับปรุงห้องผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ก่อสร้างอาคารสานักงานเกษตรอาเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชสานักงานเกษตรอาเภอท่าตูม จ.สุรินทร์
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสานักงานเกษตรอาเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน
รายการงบประจา
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
รายการงบประจา
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
รายการงบประจา
ครุภณ
ั ฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59

หน้าที่ 10 จาก 12

รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ

รหัสงบประมาณ
0701179035110002
0701179035120001
0701179035120002
0701179037
0701179037000000

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน ขนาด 3 ตัน อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
รายการงบประจา

แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
0701185004
0701185004000000
0701185004110000
0701185004110001

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายการงบประจา
ครุภณ
ั ฑ์ที่มรี าคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ เค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
0701185004110002 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ เค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
0701185004110003 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ เค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
0701185004410000 สิง่ ก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วย < 10 ล้านบาท
0701185004410001 ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
0701185004410002 ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
0701185004410003 ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
0701185004410004 ปรับปรุงสานักงานเกษตรอาเภอยะหา จังหวัดยะลา
0701185004410005 ปรับปรุงอาคารสานักงานและปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล๊อกสานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
0701185004410006
0701185004410007
0701185004410008
0701185004410009

ค่าปรับปรุงโรงเก็บพัสดุสานักงานเกษตรอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชาสานักงานเกษตรอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูสานักงานเกษตรอาเภอเทพาจังหวัดสงขลา
ปรับปรุงเรือนแถวข้าราชการ 3 ยู นิต สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

0701185004410010
0701185004410011
0701185004410012
0701185004410013
0701185004410014

ปรับปรุงบ้านพักเกษตรตาบลศรีสาคร สานักงานเกษตรอาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวสานักงานเกษตรอาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ปรับปรุงบ้านพักเกษตรตาบลรือเสาะ สานักงานเกษตรอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถว (3 หน่วย) สานักงานเกษตรอาเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส
ปรับปรุงบ้านพักเกษตรตาบลจะนะ สานักงานเกษตรอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59

หน้าที่ 11 จาก 12

รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ

รหัสงบประมาณ
0701185004410015
0701185004410016

ปรับปรุงบ้านพักระดับ 3-4 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ตาบลปุโรง อาเภอกรงปีนงั
จังหวัดยะลา
ปรับปรุงบ้านพักระดับ 5-6 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ตาบลปุโรง อาเภอกรงปีนงั
จังหวัดยะลา

แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มนั่ คงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้นอ้ ย
0701193032
0701193032000000
0701193036
0701193036000000
0701193039
0701193039000000

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
รายการงบประจา
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
รายการงบประจา
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
รายการงบประจา

แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
0701194038
0701194038000000
0701194041
0701194041000000
0701194041110000
0701194041110001
0701194041110002
0701194041110003
0701194041110004
0701194041110005
0701194041110006
0701194041110007
0701194041110008
0701194041110009
0701194041110010
0701194041110011
0701194041110012

โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
รายการงบประจา
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
รายการงบประจา
ครุภณ
ั ฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสาหรับงานประมวลผล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สาหรับตู้ Enclosure/Chassis สาหรับงาน GIS Server
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สาหรับตู้ Enclosure/Chassis สาหรับงาน ETL Server
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับงานบริหารจัดการ Blade System จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระบบ E-Check จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระบบ E-Service จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระบบ E-Smart Farmer/Officer จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระบบ Knowledge Management จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระบบรายงานอัจฉริยะสาหรับผู้บริหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สาหรับตู้ Enclosure/Chassis สาหรับงาน Applicat
ion+Report Server จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สาหรับตู้ Enclosure/Chassis สาหรับงาน BI Server
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59

หน้าที่ 12 จาก 12

รหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ

รหัสงบประมาณ
0701194041110013
0701194041110014
0701194041120001
0701194041120002
0701194041120003
0701194041120004
0701194041120005
0701194041120006
0701194041120007
0701194041120008
0701194041120010
0701194041120011

เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) แบบ Handhelds จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สาหรับตู้ Enclosure/Chassisสาหรับงาน Data
Warehouse Server จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อุปกรณ์ San Switch จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลหลัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระบบสารองข้อมูล จังหวัดกรุงเทพ มหานคร
อุปกรณ์ Core Switch สาหรับรองรับ IPV6 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ Web Application จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายระดับมาตรฐานเอนเตอร์ไพรซ์สาหรับติดตั้งบนเครื่อง GIS
Server จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระบบ Blade Chassis/Enclosure จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระบบ Next Generation Firewall เพื่อควบคุมและป้องกันภัยคุกคามและสามารถกาหนด Policy จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ซอฟต์แวร์ Virtual Machine และร ะบบ Cloud จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
0701197026
0701197026000000
0701197026700001
0701197026700002

โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายการงบประจา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลในอาเซียน
ค่าใช้จ่ายการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ASEAN GAP (AWGATE)

แผนงานบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
0701198045
0701198045000000

โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร
รายการงบประจา

กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.59

รหัสงบกลางสานักงบประมาณปี 2559
รหัสงบประมาณ
9090940009
9090940010
9090973006
9090973008

ข้อความแบบยาว
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
เงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

หน้าที่ 1 จาก 2

รหัสงบกลางกรมบัญชีกลางปี 2559
รหัสงบประมาณ
9090908017
90909080170973
90909080170974
90909080170975
90909080170976
9090963001
90909630010921
90909630010922
90909630010923
90909630010924
90909630010925
90909630010926
90909630010930
90909630010931
90909630010932
90909630010933
90909630010934
90909630010937
90909630010938
90909630010939
90909630010940
90909630010941
90909630010942
90909630010954
90909630010955
90909630010956
90909630010957
90909630019551

คาอธิบาย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บานาญประเภทคนไข้นอก
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บานาญประเภทคนไข้ใน
เงินเบีย้ หวัด บาเหน็จ บานาญ
เบีย้ หวัด
บานาญปกติ
บานาญพิเศษ
บานาญตกทอด
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบีย้ หวัดบานาญ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบีย้ บานาญ
เงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง
บาเหน็จข้าราชการ
บาเหน็จตกทอด
บาเหน็จและเงินทาขวัญ
เงินทดแทนข้าราชการพลเรือนวิสามัญ
ค่าทดแทนผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
บาเหน็จรายเดือน
บาเหน็จพิเศษรายเดือน
เงินบานาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
เงินสงเคราะห์ผู้ทชี่ ่วยเหลือราชการ
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบานาญตาย
บาเหน็จตกทอดของผู้รับ บาเหน็จรายเดือน
บาเหน็จตกทอดของผู้รับบาเหน็จ พิเศษรายเดือน
บานาญข้าราชการการเมือง
บาเหน็จข้าราชการการเมือง
เงินบาเหน็จดารงชีพ

หน้าที่ 2 จาก 2

รหัสงบกลางกรมบัญชีกลางปี 2559
รหัสงบประมาณ
90909630019552
90909630019553
9090963002
90909630020970
90909630020972
90909630020977
90909630020978
90909630020979
90909630020980
90909630020987
9090963003
90909630080999
9090963004
90909630040917
9090963005
90909630050914
9090986038
90909860380001

คาอธิบาย
เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการ
เงินบาเหน็จพิเศษ
เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจา
ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบานาญ
เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการและลูกจ้างตายในระหว่าง
ค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสงเคราะห์ผู้ช่วยเหลือราชการ
เงินชดเชยความเสียหายจากการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขา้ ราชการ
เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
เงินสารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ
เงินสมทบของลูกจ้างประจา
เงินสมทบของลูกจ้างประจา
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิ รณีฉกุ เฉิน
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

