รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
ลา
ดับ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

รหัสงบประมาณ

1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
0701103030000000
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
0701111028000000
- กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
- กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
3 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
0701116016000000
- กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
0701119007000000
- กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
0701119010000000
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
0701119012000000
- กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการตลาดเกษตรกร
0701119017000000
- กิจกรรมตลาดเกษตรกร
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
0701119022000000
- กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการเกษตรอินทรีย์
0701119023000000
- กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
0701119024000000
- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
0701119025000000
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
5 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
0701123009000000
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
6 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
0701132015000000
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
7 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดนิ ทากิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากินของเกษตรกร
0701133019000000
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากินของเกษตรกร
8 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 0701153029000000
- กิจกรรมค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
หมายเหตุ : XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่

รหัสกิจกรรมหลัก

07011XXXXL1262

07011XXXXL1263
07011XXXXL1264
07011XXXXL1265

07011XXXXL1266

07011XXXXL1267
07011XXXXL1268
07011XXXXL1269
07011XXXXL1270
07011XXXXL1271
07011XXXXL1272
07011XXXXL1273
07011XXXXL1274

07011XXXXL1275

07011XXXXL1276

07011XXXXL1277

07011XXXXL1278

รหัสแหล่งของเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
6010100
6010110
6010120
6010130
6010150

งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6010200
6010210
6010220
6010230
6010240

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

เงินงบประมาณ - ของส่วนราชการ
6011100 งบบุคลากร
6011110 เงินเดือน
6011120 ค่าจ้างประจา
6011130 ค่าจ้างชั่วคราว
6011150 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
6011200
6011210
6011220
6011230
6011240

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

6010310 งบลงทุน ครุภณ
ั ฑ์

6011310 งบลงทุน ครุภณ
ั ฑ์

6010320 งบลงทุน ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง

6011320 งบลงทุน ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง

6010410 งบอุดหนุนทั่วไป

6011410 งบอุดหนุนทั่วไป

6010420 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

6011420 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

6010500 งบรายจ่ายอื่น

6011500 งบรายจ่ายอื่น

รหัสงบประมาณ งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701111028110001 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรอาเภอกงหรา ตาบลคลองทรายขาว อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
0701111028110002 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรอาเภอค่ายบางระจันตาบลบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
0701111028110003 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรอาเภอชนแดน ตาบลชนแดน อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0701111028110004 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรอาเภอชุมพวง ตาบลชุมพวง อาเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา
0701111028110005 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
0701111028110006 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
0701111028110007 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน ตาบลต้นธง อาเภอเมืองลาพูนจังหวัดลาพูน
0701111028110008 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรอาเภอตาพระยา ตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
0701111028110009 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที สานักงานเลขานุการกรม แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110010 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอระแงะ ตาบล
ตันหยงมัสอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
0701111028110011 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอเขาค้อ ตาบลเขา
ค้ออาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
0701111028110012 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอพรหมบุรี ตาบล
บ้านแป้งอาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
0701111028110013 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอเขาชัยสน ตาบล
เขาชัยสน อาเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง
0701111028110014 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอทุง่ ยางแดง
ตาบลตะโละแมะนา อาเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปัตตานี
0701111028110015 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตาบล
น้าซึมอาเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701111028110016 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดชลบุรี ตาบลหนองปรืออาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
0701111028110017 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
(เกษตรทีส่ ูง) จังหวัดพะเยา ตาบลผาช้างน้อยอาเภอปง จังหวัดพะเยา
0701111028110018 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอวัดโบสถ์ ตาบล
วัดโบสถ์อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
0701111028110019 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอบัวลาย ตาบล
เมืองพะไล อาเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมา
0701111028110020 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอสีดา ตาบลสีดา
อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
0701111028110021 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงราย ตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
0701111028110022 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน
จังหวัดกาญจนบุรี ตาบลพังตรุอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
0701111028110023 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี ตาบลมะขามอาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
0701111028110024 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0701111028110025 เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดจันทบุรีตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
0701111028110026 ชุดไมโครโฟน สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
0701111028110027 เครื่องสารองไฟ ขนาด800 VA สานักงานเกษตรอาเภอวัฒนานคร ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว
0701111028110028 เครื่องสารองไฟ ขนาด800 VA สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ตาบลสระขวัญ อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว
0701111028110029 เครื่องสารองไฟ ขนาด800 VA สานักงานเกษตรอาเภอแก้งสนามนางตาบลบึงสาโรง อาเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา
0701111028110030 เครื่องสารองไฟ ขนาด800 VA สานักงานเกษตรอาเภอศรีสะเกษ ตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ
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0701111028110031 เครื่องสารองไฟ ขนาด800 VA สานักงานเกษตรอาเภอกันทรลักษ์ ตาบลตระกาจ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี
สะเกษ
0701111028110032 เครื่องสารองไฟ ขนาด800 VA สานักงานเกษตรอาเภอปักธงชัย ตาบลงิ้วอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
0701111028110033 เครื่องสารองไฟ ขนาด800 VA กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
0701111028110034 จอภาพแบบ LED ขนาด21.5 นิ้ว สานักงานเลขานุการกรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110035 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Acess Point)สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ตาบลโพธิอ์ าเภอเมืองศรีสะ
เกษจังหวัดศรีสะเกษ
0701111028110036 เครื่องโปรเจคเตอร์สานักงานเลขานุการกรมแขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110037 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว สานักงานเกษตรอาเภอบางเลนตาบลบางเลน
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
0701111028110038 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
0701111028110039 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว สานักงานเกษตรอาเภอศรีสะเกษตาบลโพธิ์ อาเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
0701111028110040 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว สานักงานเกษตรอาเภอกันทรลักษ์ตาบลตระกาจ
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0701111028110041 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตากตาบลหัวเดียด
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
0701111028110042 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว สานักงานเกษตรอาเภอบ้านตากตาบลตากออก
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
0701111028110043 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตาบลสะ
เดียงอาเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
0701111028110044 เครื่องฉายภาพ 3 มิติสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตาบลสะเดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์
0701111028110045 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้า แบบไฟฟ้า (Autoclave) ขนาดความจุ 100 ลิตร กองส่งเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุย๋ แขวงจตุจักร เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110046 เครื่องปัน่ เหวีย่ งหนีศูนย์(Centrifuge) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110047 เครื่องปัน่ เหวีย่ งหนีศูนย์(Centrifuge) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี ตาบล
หนองปรืออาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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0701111028110048 เครื่องปัน่ เหวีย่ งหนีศูนย์(Centrifuge) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น
ตาบลศิลาอาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
0701111028110049 ตู้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์แบบ Laminer flow ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี
ตาบลหนองปรืออาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
0701111028110050 ตู้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์แบบ Laminer flow ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
0701111028110051 ตู้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์แบบ Laminer flow ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น
ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
0701111028110052 ตู้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์แบบ Laminer flow ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา
ตาบลบางกล่า อาเภอบางกล่าจังหวัดสงขลา
0701111028110053 ตู้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์แบบ Laminer flow ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
ตาบลหนองควาย อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
0701111028110054 ตู้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์แบบ Laminer flow ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก
ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
0701111028110055 เครื่องนับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี ตาบลหนอง
ปรืออาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
0701111028110056 เครื่องนับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ตาบล
พลับพลาไชย อาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
0701111028110057 เครื่องนับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ตาบลบาง
กล่าอาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
0701111028110058 เครื่องนับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาบล
ท่าข้ามอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0701111028110059 เครื่องนับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก ตาบล
อรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
0701111028110060 อ่างน้าควบคุมอุณหภูม(ิ WATER BATH) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท
ตาบลเขาท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท
0701111028110061 อ่างน้าควบคุมอุณหภูม(ิ WATER BATH) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
0701111028110062 อ่างน้าควบคุมอุณหภูม(ิ WATER BATH) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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0701111028110063 อ่างน้าควบคุมอุณหภูม(ิ WATER BATH) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาบลท่าข้ามอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0701111028110064 อ่างน้าควบคุมอุณหภูม(ิ WATER BATH) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
ตาบลหนองควาย อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
0701111028110065 เครื่องชั่งสารชนิดไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาแหน่ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
ตาบลหนองควาย อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
0701111028110066 ตู้อบลมร้อน HOT AIROVEN ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท ตาบลเขาท่า
พระ อาเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท
0701111028110067 ตู้อบลมร้อน HOT AIROVEN ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ตาบลบางกล่า
อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
0701111028110068 ตู้อบลมร้อน HOT AIROVEN ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาบลท่า
ข้ามอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0701111028110069 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่านตาบลบ่อ อาเภอ
เมืองน่านจังหวัดน่าน
0701111028110070 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอวังม่วงตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
0701111028110071 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีตาบลต้นโพธิ์ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
0701111028110072 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตาบลประจวบคีรีขันธ์ อาเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0701111028110073 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีตาบลมะขาม
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
0701111028110074 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองตาบลเนินพระ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701111028110075 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอหาดสาราญ ตาบลหาดสาราญ อาเภอหาดสาราญ
จังหวัดตรัง
0701111028110076 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอสิงหนครตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา
0701111028110077 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอแม่แจ่มตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
0701111028110078 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอดอยหล่อตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่
0701111028110079 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรตาบลหนองคู อาเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร
0701111028110080 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอพนา ตาบลพระเหลา อาเภอพนาจังหวัด
อานาจเจริญ
0701111028110081 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอชะอวดตาบลชะอวด อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช
0701111028110082 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอทุง่ สงตาบลปากแพรก อาเภอทุง่ สง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
0701111028110083 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต
0701111028110084 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตาบลตลาดอาเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701111028110085 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
ตาบลวังทองอาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
0701111028110086 รถจักรยานยนต์ ขนาด250 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา สานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนตาบลจองคา อาเภอ
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0701111028110087 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขต
จตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110088 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา
(เกษตรทีส่ ูง) ตาบลผาช้างน้อย อาเภอปงจังหวัดพะเยา
0701111028110089 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลาพูนตาบล
ศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
0701111028110090 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล สานักงานเกษตรอาเภอโพธิศ์ รีสุวรรณ ตาบลโดดอาเภอโพธิ์
ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษ
0701111028110091 ม่านปรับแสง (ชนิดทึบแสง) สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่ตาบลหนองควาย
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
0701111028110092 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2ตา งานวิจัย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดตาบลโคกกรวด
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
0701111028110093 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรอาเภอกุยบุรี ตาบลกุยบุรีอาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0701111028110094 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
0701111028110095 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรอาเภอโนนคูณ ตาบลโนนค้อ อาเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกษ
0701111028110096 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา
0701111028110097 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู
สานักงานเกษตรจังหวัดตาก ตาบลน้ารึมอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
0701111028110098 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดลาพูน ตาบลศรีบัวบานอาเภอเมืองลาพูนจังหวัดลาพูน
0701111028110099 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอสวรรคโลก ตาบล
เมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701111028110100 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน
ตาบลทุง่ กระพังโหม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
0701111028110101 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอนาเยีย ตาบลนา
เยียอาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
0701111028110102 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร ตาบลท่าไม้อาเภอกระทุม่ แบนจังหวัดสมุทรสาคร
0701111028110103 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
0701111028110104 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น ตาบลศิลาอาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
0701111028110105 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดยะลา ตาบลปุโรง อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
0701111028110106 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอสะบ้าย้อย ตาบล
สะบ้าย้อย อาเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา
0701111028110107 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดตรัง ตาบลโคกหล่ออาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
0701111028110108 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ ตาบลเชิงดอยอาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
0701111028110109 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีกองแผนงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110110 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
(เกษตรทีส่ ูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาบลหมอกจาแป่ อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0701111028110111 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาทีสานักงานเกษตรอาเภอชนแดน ตาบล
ชนแดนอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0701111028110112 เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดตรังตาบลโคกหล่อ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
0701111028110113 เครื่องสารองไฟ ขนาด800 VA สานักงานเกษตรอาเภอห้วยทับทัน ตาบลห้วยทับทัน อาเภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ
0701111028110114 เครื่องสารองไฟ ขนาด800 VA กองแผนงานแขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110115 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Acess Point)สานักงานเกษตรจังหวัดตราด ตาบลบางพระอาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
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แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701111028110116 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด16 ล้านพิกเซล กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแขวงลาดยาว เขต
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110117 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด16 ล้านพิกเซลสานักงานเลขานุการกรมแขวงลาดยาว เขต
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110118 อุปกรณ์ควบคุมการนาเสนอ power pointสานักงานเลขานุการกรมแขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
0701111028110119 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว สานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทตาบลเขาท่าพระ
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
0701111028110120 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว สานักงานเกษตรอาเภอหนองมะโมง ตาบลหนอง
มะโมงอาเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท
0701111028110121 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงตาบลคูหาสวรรค์
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
0701111028110122 เครื่องปัน่ เหวีย่ งหนีศูนย์(Centrifuge) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท ตาบล
เขาท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท
0701111028110123 เครื่องปัน่ เหวีย่ งหนีศูนย์(Centrifuge) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
0701111028110124 เครื่องปัน่ เหวีย่ งหนีศูนย์(Centrifuge) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
0701111028110125 เครื่องปัน่ เหวีย่ งหนีศูนย์(Centrifuge) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ตาบล
บางกล่า อาเภอบางกล่าจังหวัดสงขลา
0701111028110126 เครื่องปัน่ เหวีย่ งหนีศูนย์(Centrifuge) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาบลท่าข้ามอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0701111028110127 เครื่องปัน่ เหวีย่ งหนีศูนย์(Centrifuge) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
ตาบลหนองควาย อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
0701111028110128 เครื่องปัน่ เหวีย่ งหนีศูนย์(Centrifuge) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก
ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
0701111028110129 ตู้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์แบบ Laminer flow ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท
ตาบลเขาท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
0701111028110130 ตู้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์แบบ Laminer flow ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
นครราชสีมา ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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0701111028110131 ตู้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์แบบ Laminer flow ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ตาบลท่าข้ามอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0701111028110132 เครื่องนับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110133 เครื่องนับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท ตาบลเขา
ท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท
0701111028110134 เครื่องนับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น ตาบลศิลา
อาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
0701111028110135 เครื่องนับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา ตาบล
โคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
0701111028110136 เครื่องนับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ตาบล
หนองควาย อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
0701111028110137 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋ แขวง
ลาดยาวเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028110138 อ่างน้าควบคุมอุณหภูม(ิ WATER BATH) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น
ตาบลศิลาอาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
0701111028110139 อ่างน้าควบคุมอุณหภูม(ิ WATER BATH) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา
ตาบลบางกล่าอาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
0701111028110140 อ่างน้าควบคุมอุณหภูม(ิ WATER BATH) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก
ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
0701111028110141 เครื่องชั่งสารชนิดไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาแหน่ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
0701111028110142 เครื่องชั่งสารชนิดไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาแหน่ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น
ตาบลศิลาอาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
0701111028110143 เครื่องชั่งสารชนิดไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาแหน่ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
นครราชสีมา ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
0701111028110144 เครื่องชั่งสารชนิดไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาแหน่ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ตาบลท่าข้ามอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0701111028110145 เครื่องชั่งสารชนิดไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาแหน่ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก
ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
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0701111028110146 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3เฟส สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ
0701111028110147 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรทีส่ ูง)จังหวัดกาญจนบุรี
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
0701111028110148 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอศรีนครินทร์ตาบลชุมพล อาเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง
0701111028110149 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรทีส่ ูง)จังหวัดเชียงใหม่
ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
0701111028110150 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรทีส่ ูง)จังหวัดเลย ตาบล
กกสะทอน อาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
0701111028110151 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท ตาบล
เขาท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท
0701111028110152 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอวัดสิงห์ตาบลมะขามเฒ่า อาเภอวัดสิงห์ จังหวัด
ชัยนาท
0701111028110153 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ตาบลบาง
หลวงอาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
0701111028110154 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลพบุรีตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
0701111028110155 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอท่าวุง้ ตาบลท่าวุง้ อาเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี
0701111028110156 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701111028110157 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
0701111028110158 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรังตาบลโคกหล่อ อาเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง
0701111028110159 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอระโนดตาบลระโนด อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
0701111028110160 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายตาบลสันทราย อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
0701111028110161 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอพลับพลาชัย ตาบลสะเดา อาเภอพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
0701111028110162 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอเขื่องในตาบลเขื่องใน อาเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี
0701111028110163 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพรตาบลวังไผ่ อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
0701111028110164 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอวัดโบสถ์ตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก
0701111028110165 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิษณุโลก ตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
0701111028110166 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล สานักงานเกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ตาบลเขาดินพัฒนา
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
0701111028110167 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
ชลบุรี ตาบลหนองปรืออาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701111028110168 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วตาบลสระขวัญ อาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
0701111028110169 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
0701111028110170 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ตาบลพยุห์ อาเภอพยุห์จังหวัด
ศรีสะเกษ
0701111028110171 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล สานักงานเกษตรอาเภอบัวลายตาบลเมืองพะไล อาเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา
0701111028110172 เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง สานักงานเลขานุการกรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
0701111028110173 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาแพงเพชรตาบลเทพนคร อาเภอเมืองกาแพงเพชรจังหวัด
กาแพงเพชร
0701111028120001 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2,400 ซีซี ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร
อาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี ตาบลพังตรุ อาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
0701111028120002 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2,400 ซีซี สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ตาบลพระปฐมเจดีย์อาเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม
0701111028120003 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2,400 ซีซี สานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
0701111028120004 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2,400 ซีซี สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
0701111028120005 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2,400 ซีซี สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
0701111028120006 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2,400 ซีซี กองแผนงานแขวงลาดยาว เขต
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028120007 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2,400 ซีซี กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ
การจัดการพืน้ ทีแ่ ละวิศวกรรมเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028120008 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2,400 ซีซี สานักงานเกษตรจังหวัด
หนองบัวลาภู ตาบลลาภูอาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
0701111028120009 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2,400 ซีซี สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
ตาบลสระขวัญ อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ
แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701111028120010 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2,400 ซีซี สานักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701116016110001 เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
0701116016110002 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701123009110001 เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ชนิด LED สี แบบNetwork ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009110002 แผงวงจร Switching L310G x 16 GBIC CopperPorts ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวง
ลาดยาวเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009110003 จัดทาแผนพัฒนาดิจิตัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาวเขต
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009110004 พัฒนาระบบประยุกต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร(ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009110005 พัฒนาระบบประยุกต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร(ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพือ่ การเกษตร)ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009110006 อุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง (L3 Switch)24 Ports RJ 45 และ 2 x10G Fiber Ports ประกัน 3ปี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาวเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009110007 อุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง (L2 Switch)48 Ports RJ 45, 4 x 1GFiber Ports พร้อม GBIC 2ตัว
ประกัน 3 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009110008 คอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาวเขต
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่อง
0701123009110009 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ ีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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รหัสงบประมาณ

รหัสงบประมาณ งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท
0701123009110010 เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ชนิด LED ขาวดา Networkแบบที่ 1 (35 หน้าต่อนาที) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แขวงลาดยาวเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009110011 พัฒนาระบบประยุกต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร(ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร)ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาวเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009110012 ระบบประชุมทางการไกลผ่านจอภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009120001 ระบบบริหารจัดการเครือข่ายและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เสมือน(Network and Security forVirtual
Machine) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701123009120002 แผงวงจร Switching L310G x 16 GBIC Fiber Portsศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (สิง่ ก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ

ชื่อยาวรหัสงบประมาณ

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สิ่งก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วย < 10 ล้านบาท
0701111028410001 ก่อสร้างสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอคลองหอยโข่งตาบลคลองหอยโข่งอาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
0701111028410002 ก่อสร้างรั้ว สานักงานเกษตรอาเภอบึงบูรพ์ตาบลบึงบูรพ์ อาเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0701111028410003 ก่อสร้างรั้ว สานักงานเกษตรอาเภอจักราชตาบลจักรราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
0701111028410004 ก่อสร้างรั้ว สานักงานเกษตรอาเภอตากฟ้าตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
0701111028410005 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอบ้านแพรกตาบลบ้าน
แพรก อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0701111028410006 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอบ้านหมี่ตาบลโพนทอง
อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
0701111028410007 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอท่าม่วงตาบลท่าม่วง
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
0701111028410008 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอบ้านดุงตาบลศรีสุทโธ
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
0701111028410009 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอศรีบุญเรืองตาบลเมือง
ใหม่ อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
0701111028410010 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอย่านตาขาวตาบลย่านตา
ขาว อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
0701111028410011 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอบันนังสตาตาบล
บันนังสตา อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
0701111028410012 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอร้องกวางตาบลร้องกวาง
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
0701111028410013 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอป่าติ้วตาบลโพธิไ์ ทร
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
0701111028410014 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอครบุรีตาบลแชะ
อาเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา
0701111028410015 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอภูเขียวตาบลผักปัง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
0701111028410016 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอห้วยราชตาบลห้วยราช
อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
0701111028410017 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอคีรีรัฐนิคมตาบลท่าขนอน
อาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (สิง่ ก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ

ชื่อยาวรหัสงบประมาณ

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สิ่งก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วย < 10 ล้านบาท
0701111028410018 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอนาบอนตาบลนาบอน
อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
0701111028410019 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอเขาพนมตาบลเขาพนม
อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
0701111028410020 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอสวรรคโลกตาบลเมือง
สวรรคโลกอาเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
0701111028410021 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอคีรีมาศตาบลโตนด
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
0701111028410022 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอชาติตระการ ตาบลชาติ
ตระการ อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
0701111028410023 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอหนองไผ่ตาบลหนองไผ่
อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
0701111028410024 ก่อสร้างถนน สานักงานเกษตรอาเภอปากคาดตาบลโนนศิลา อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
0701111028410025 ก่อสร้างถนน สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ตาบลวังทองอาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
0701111028410026 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอมหาราชตาบลหัวไผ่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0701111028410027 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภออู่ทองตาบลอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
0701111028410028 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครปฐม ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
0701111028410029 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
0701111028410030 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอปลวกแดงตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
0701111028410031 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอสอยดาวตาบลปะตง อาเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี
0701111028410032 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอโพนสวรรค์ตาบลโพนสวรรค์ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
0701111028410033 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเมืองร้อยเอ็ด ตาบลในเมืองอาเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด
0701111028410034 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอโคกศรีสุพรรณ ตาบลตองโขบอาเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
0701111028410035 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอห้วยเม็กตาบลห้วยเม็ก อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
0701111028410036 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอนายูงตาบลบ้านก้อง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
0701111028410037 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอสร้างคอมตาบลสร้างคอม อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
0701111028410038 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเพ็ญตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0701111028410039 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอยี่งอ ตาบลยี่งอ อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
0701111028410040 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอควนโดนตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
0701111028410041 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอทุง่ ยางแดงตาบลตะโละแมะนาอาเภอทุง่ ยางแดงจังหวัดปัตตานี
หน้า 2 / 8

รหัสงบประมาณ งบลงทุน (สิง่ ก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ

ชื่อยาวรหัสงบประมาณ

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สิ่งก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วย < 10 ล้านบาท
0701111028410042 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเมืองลาปาง ตาบลพระบาทอาเภอเมืองลาปางจังหวัดลาปาง
0701111028410043 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอแก้งคร้อตาบลช่องสามหมออาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
0701111028410044 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอวังน้าเขียวตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครรราชสีมา
0701111028410045 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเทพารักษ์ตาบลสานักตะคร้อ กิ่งอาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
0701111028410046 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอลานสกาตาบลกาโลน อาเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช
0701111028410047 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอวังโป่งตาบลวังโป่ง อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
0701111028410048 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอหล่มเก่าตาบลหล่มเก่า อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
0701111028410049 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอลับแลตาบลชัยจุมพล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
0701111028410050 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน ตาบลทุง่ กระพังโหม อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
0701111028410051 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 150สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
0701111028410052 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอหนองสูงตาบลหนองสูงเหนืออาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร
0701111028410053 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอโพนทองตาบลแวง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
0701111028410054 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6สานักงานเกษตรอาเภอชานุมาน ตาบลชานุมานอาเภอชานุมาน จังหวัด
อานาจเจริญ
0701111028410055 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอภักดีชุมพลตาบลเจาทอง อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
0701111028410056 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
0701111028410057 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2สานักงานเกษตรอาเภอพิชัย ตาบลคอรุม อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
0701111028410058 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านพักเรือนแถวข้าราชการ 3 ยูนิตสานักงานเกษตรอาเภอลาดบัวหลวง ตาบล
ลาดบัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0701111028410059 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอบ้านแหลมตาบลบ้านแหลม อาเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี
0701111028410060 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอปากพลีตาบล เกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
0701111028410061 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอราชสาส์นตาบลบางคา อาเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
0701111028410062 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
0701111028410063 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอจุน ตาบลห้วยข้าวก่า อาเภอจุนจังหวัดพะเยา
หน้า 3 / 8

รหัสงบประมาณ งบลงทุน (สิง่ ก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ

ชื่อยาวรหัสงบประมาณ
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0701111028410064 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอแจ้ห่มตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
0701111028410065 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและโกดังเก็บพัสดุ สานักงานเกษตรอาเภอสูงเม่น ตาบลสูงเม่น อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่
0701111028410066 ก่อสร้างห้องน้า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรทีส่ ูง) ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ
จังหวัดตาก
0701111028410067 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ห้องน้า อาคารปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทองจ.สุพรรณบุรี
0701111028410068 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตาบลเขาหินซ้อน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0701111028410069 ปรับปรุงอาคารสานักงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น ตาบลศิลาอาเภอ
เมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
0701111028410070 ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและหอพัก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ตาบล
พลับพลาไชย อาเภออู่ทองจ.สุพรรณบุรี
0701111028410071 ปรับปรุงโรงเพาะเมล็ดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลาพูน ตาบลศรีบัวบานอาเภอเมือง
ลาพูนจังหวัดลาพูน
0701111028410072 ปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุห์ ลัก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลาพูน ตาบลศรีบัวบาน อาเภอ
เมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
0701111028410073 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ตาบลเชิงดอยอาเภอดอย
สะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
0701111028410074 ก่อสร้างอาคารสืบสานงานโครงการและพระราชดาริด้านการเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การ
จัดการพืน้ ทีแ่ ละวิศวกรรมเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0701111028410075 ปรับปรุงหลังคาทีจ่ อดรถจักรยานยนต์สานักงานเลขานุการกรมแขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
0701111028410076 ก่อสร้างสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอสามร้อยยอดตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0701111028410077 ก่อสร้างสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองปัตตานีตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
0701111028410078 ก่อสร้างสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอภูซาง ตาบลป่าสัก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
0701111028410079 ก่อสร้างสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอพนมดงรัก ตาบลบักได อาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์
0701111028410080 ก่อสร้างรั้ว สานักงานเกษตรอาเภอทุง่ ยางแดงตาบลตะโละแมะนาอาเภอทุง่ ยางแดงจังหวัดปัตตานี
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0701111028410081 ก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูสานักงานเกษตรอาเภอจุน ตาบลห้วยข้าวก่าอาเภอจุน จังหวัดพะเยา
0701111028410082 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอวัดสิงห์ตาบลมะขามเฒ่า
อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
0701111028410083 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอแก่งกระจาน ตาบลแก่ง
กระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0701111028410084 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอวังจันทร์ตาบลชุมแสง
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
0701111028410085 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอแหลมสิงห์ตาบลปากน้า
แหลมสิงห์อาเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
0701111028410086 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอนายายอามตาบลนายาย
อาม อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
0701111028410087 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอเซกาตาบลเซกา อาเภอ
เซกาจังหวัดบึงกาฬ
0701111028410088 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอวาปีปทุมตาบลหนองแสง
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
0701111028410089 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอแม่ลานตาบลแม่ลาน
อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
0701111028410090 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอเชียงคาตาบลเชียงบาน
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
0701111028410091 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอดอยเต่าตาบลท่าเดื่อ
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
0701111028410092 ปรับปรุงสานักงานเป็นสานักงานแบบเบ็ดเสร็จSmart Office สานักงานเกษตรอาเภอไพรบึงตาบลไพรบึง
อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
0701111028410093 ก่อสร้างถนน สานักงานเกษตรอาเภอพรหมบุรีตาบลบ้านแป้ง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
0701111028410094 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสานักงานเกษตรอาเภอแม่ลาว ตาบลป่าก่อดาอาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
0701111028410095 ก่อสร้างถนน สานักงานเกษตรอาเภอโนนไทยตาบลโนนไทย อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
0701111028410096 ก่อสร้างถนน สานักงานเกษตรอาเภอโนนคูณตาบลโนนค้อ อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
0701111028410097 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสานักงานเกษตรอาเภอเขาค้อ ตาบลเขาค้ออาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
0701111028410098 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสานักงานเกษตรอาเภอบ้านโคก ตาบลบ้านโคกอาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
0701111028410099 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเดิมบางนางบวช ตาบลเขาพระอาเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
หน้า 5 / 8

รหัสงบประมาณ งบลงทุน (สิง่ ก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ

ชื่อยาวรหัสงบประมาณ

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สิ่งก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วย < 10 ล้านบาท
0701111028410100 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอจอมบึงตาบลจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
0701111028410101 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
0701111028410102 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเกาะกูดตาบลเกาะกูด อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
0701111028410103 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอหว้านใหญ่ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
0701111028410104 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอโซ่พิสัยตาบลโซ่ อาเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬ
0701111028410105 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอปากคาดตาบลโนนศิลา อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
0701111028410106 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเรณูนครตาบลโพนทอง อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
0701111028410107 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอคาชะอีตาบลหนองเอี่ยน อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
0701111028410108 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอทุง่ ฝนตาบลทุง่ ฝน อาเภอทุง่ ฝน จังหวัดอุดรธานี
0701111028410109 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอแว้ง ตาบลแว้ง อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
0701111028410110 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอทุง่ หว้าตาบลทุง่ หว้า อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
0701111028410111 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเชียงม่วนตาบลเชียงม่วน อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
0701111028410112 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอสันติสุขตาบลดู่พงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
0701111028410113 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอห้วยแถลงตาบลห้วยแถลง อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
0701111028410114 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอจัตุรัสตาบลบ้านกอก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
0701111028410115 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอบ้านแท่นตาบลบ้านแทน อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
0701111028410116 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเดชอุดมตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
0701111028410117 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอบางขันตาบลบ้านลานาว อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
0701111028410118 ปรับปรุงอาคารสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ตาบลวังทองอาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
0701111028410119 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอโกรกพระตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
0701111028410120 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอท่าตะโกตาบลท่าตะโก อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
0701111028410121 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอท่าปลาตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
0701111028410122 ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอพรานกระต่าย ตาบลพรานกระต่าย อาเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กาแพงเพชร
0701111028410123 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านพักแฝด3 ครอบครัว สานักงานเกษตรอาเภอแก่งกระจาน ตาบลแก่งกระจาน
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0701111028410124 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอโพนสวรรค์ตาบลโพนสวรรค์ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม
0701111028410125 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอคาตากล้าตาบลคาตากล้า อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (สิง่ ก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ

ชื่อยาวรหัสงบประมาณ

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สิ่งก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วย < 10 ล้านบาท
0701111028410126 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอนาเชือกตาบลนาเชือก อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
0701111028410127 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอนายูงตาบลบ้านก้อง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
0701111028410128 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองหนองบัวลาภู ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
0701111028410129 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6สานักงานเกษตรอาเภอแว้ง ตาบลแว้ง อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
0701111028410130 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเกษตรตาบล(ตาบลฝายแก้ว)สานักงานเกษตรอาเภอภูเพียง ตาบลฝายแก้วอาเภอภู
เพียง จังหวัดน่าน
0701111028410131 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอนาน้อยตาบลนาน้อย อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
0701111028410132 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองบุรีรัมย์ ตาบลบ้านบัวอาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
0701111028410133
0701111028410134
0701111028410135
0701111028410136

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอท่าปลาตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอห้วยคตตาบลห้วยคต อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอขลุง ตาบลซึ้ง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอโป่งน้าร้อนตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

0701111028410137 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอบ้านนาตาบลป่าขะ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
0701111028410138 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอส่องดาวตาบลส่องดาว อาเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
0701111028410139 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตาบลแวงน่าง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
0701111028410140 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอห้วยยอดตาบลห้วยยอด อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
0701111028410141 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอสันติสุขตาบลดู่พงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
0701111028410142 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอหนองไผ่ตาบลหนองไผ่ อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
0701111028410143 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอทรายทองวัฒนา ตาบลทุง่ ทรายอาเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร
0701111028410144 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอปางศิลาทอง ตาบลโพธิท์ องอาเภอปางศิลาทองจังหวัด
กาแพงเพชร
0701111028410145 ก่อสร้างรั้ว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ตาบลขุนกระทิง อาเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร
0701111028410146 ก่อสร้างห้องน้า 12 ห้องศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลหนอง
ควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
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รหัสงบประมาณ งบลงทุน (สิง่ ก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสงบประมาณ

ชื่อยาวรหัสงบประมาณ

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สิ่งก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วย < 10 ล้านบาท
0701111028410147 ก่อสร้างป้ายสานักงานศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี ตาบลพังตรุอาเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี
0701111028410148 ปรับปรุง อาคารหอพัก 4ชั้น ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ตาบลพังตรุ อาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
0701111028410149 ปรับปรุงระบบประปาศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลหนองควาย
อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
0701111028410150 ปรับปรุงห้องสุขา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรทีส่ ูง)ตาบลห้วยสัก อาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
0701111028410151 ปรับปรุงอาคารสานักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ตาบลโนนสูง อาเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
0701111028410152 ปรับปรุงอาคารสานักงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ตาบลอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
0701111028410153 ปรับปรุงรั้ว ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี ตาบลพังตรุ อาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
0701111028410154 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลหางดง
อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
0701111028410155 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรทีส่ ูง) ตาบล
หมอกจาแป่อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0701111028410156 ปรับปรุงโกดังเก็บพัสดุศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย ตาบลชมเจริญอาเภอปากชม
จังหวัดเลย
0701111028410157 ปรับปรุงป้ายชื่อกรมส่งเสริมการเกษตรสานักงานเลขานุการกรมแขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
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รหัสงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รหัสงบประมาณ

ชือ่ ยาวรหัสงบประมาณ

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
0701111028700001 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอุทยานผักพืน้ บ้านเพือ่ การยังชีพเฉลิมพระเกียรติ
0701111028700002 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุพ์ ืชเพาะเลี้ยง
0701111028700003 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
0701111028700004 ค่าใช้จ่ายการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศ
0701111028700005 ค่าใช้จ่ายในการประชุมหารือและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
0701123009700001 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย

รหัสงบกลางกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รหัสงบประมาณ
9090934023
90909340230973
90909340230974
90909340230975
90909340230976
9090953001
90909530010921
90909530010922
90909530010923
90909530010924
90909530010925
90909530010926
90909530010930
90909530010931
90909530010932
90909530010933
90909530010934
90909530010937
90909530010938
90909530010939
90909530010940
90909530010941
90909530010942
90909530010954
90909530010955
90909530010956
90909530010957
90909530019551
90909530019552
90909530019553

คาอธิบาย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
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
เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการ
เงินบาเหน็จพิเศษ
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แหล่งของเงิน
ปี 2560
6010210
6010210
6010210
6010210
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410
6010410

รหัสงบกลางกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รหัสงบประมาณ
9090953002
90909530020970
90909530020972
90909530020977
90909530020978
90909530020979
90909530020980
90909530020987
9090953003
90909530030999
9090953004
90909530040917
9090953005
90909530050914
9090943039
90909430390001

คาอธิบาย
เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจา
ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบานาญ
เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการและลูกจ้างตายในระหว่าง
ค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสงเคราะห์ผู้ช่วยเหลือราชการ
เงินชดเชยความเสียหายจากการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ
เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
เงินสารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ
เงินสมทบของลูกจ้างประจา
เงินสมทบของลูกจ้างประจา
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
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แหล่งของเงิน
ปี 2560
6010210
6010210
6010210
6010210
6010210
6010210
6010210
6010110
6010410
6010410
6010500

รหัสงบกลางสานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รหัสงบประมาณ

คาอธิบาย

9090901013

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

9090901014

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

9090954006

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง

9090954012

เงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

